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0 EXEMPLO
PAULISTA

Um «los aspectos mais interessai.-

tc« da exposição, que o secretario

das finanças ile S. Paulo acaba de

fazer ao presidente daquelle lista-

<lo, ê constituído pela soinma tlc in-

formações que ella encerra a:erca

dos esforços que se téni feito ali

p.ira Iiarnionizar a vida econômica

com as novas condições determina-

das pela guerra, Quem lê o liplati-

co c os comincntnriòs, com qtc o

sr. Cardoso de Almeida analys: os

algarismos, procurando tirar dcllcs
cerios corollarios de ordem tco-

lioiiüca e financeira, não póile e:ca-

par ã impressão de que para São
Paulo, pelo menos, a guerra curo-

péa, com o seu cortejo dc matei c
de conseqüências ruinosas, não dei-
jeott dc trazer, como compensação,
cerios resultados indiscutivelmente
vantajosos. Examinando mais l.ir.le
n> effcitos permanentes que a cou-
fi.ieração produziu cm S. Paulo, é

possível que os críticos desta pliaie
!la evolução econômica daqucllc

Rr.inile listado cheguem á conclu-
são de que a guerra foi o maior

presente feito pelos deuses A terra
da rubiacea.

.Muito antes dc romper o confli-
cin 110 Velho Mundo já as energias
do povo paulista, dirigidas e coor-
deitadas pelo seu governo, se haviam
encaminhado no sentido dc ampliar

homens, que se acham pessoalmente
identificados com os interesses da
agricultura c das Industriai.

Além dessa lição, que o retrospe
cto da vida econômica e financeira
tle S. Paulo, durante o anno Irans-
acto, offerece ao Brasil inteiro,
convém não esquecer um outro as-
pecto interessante c Ihstructlvo da
questão posta em foco pelo balanço,
ora publicado. Tem-se tpierido
atiribiiir a nossa neutralidade no
grande conflicto internacional a
aggravnção da crise econômica em
que nos debatemos, affirniando-se
que essa altitude política attraiu a
má vontade dos alliados c nos cau-
sou consideráveis prejuízos. Sc tal
theoria fosse verdadeira, o nosso
caso seria tuna curiosa excepção á
regra geral que se está verificando
por todo o imitido, onde vemos os
bclligerantes caminharem para a
ruína, ao passo que os neutros pro-
speram a ponto de que os ameaça
tuna plethora de capital. Mas o
exemplo paulista vem mostrar que
não fomos uma excepção paradoxal
á regra universal. Apezar das dif-
ficuldadcs especialissimas com tpie
teve de lutar, porque o governo fe-
deral pouco fez para resolver a
crise dc transportes, S. Paulo eu-
controu nas novas condições crea-
das pcal guerra elementos dc pro-
speridade. E sc o resto do Brasil
não tirou proveito apreciável das
vantagens da neutralidade, que a
nossa diplomacia conseguiu manter,
a responsabilidade cabe á incurável
politicagem dos dirigentes c á
dcsoladora apathia dos governados.
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Esta de serviço na repartição Central
dc Policia o 3o delegado auxiliar.

Correio
O Correio expede malas pelos scRuintcs

vapores: "Itaúfia", para Santos, Paraná,
Santa Cathárina e Kio Grande do Sul;"I*. de Satrustegui", para Lus Falmas c
Europa, via Yifio, e "Sócrates", para Da-
kar e I«iverpouI.

A enrne
Para a carne bovina posta cm consumo

hoje nesta capital, foram aííixados hon*
tem, no Kntreposto de S. Diogo, os pre*

ços i'c $670 a $720, devendo ser colirado
ao publico o máximo de $020.Porco, de i$roo a i$2oo, c vitclla, dc
$.-'¦'¦.> a $800.

a base econômica da prosperidade
que S. Paulo desfrutava. Os peri-
gos da absorpção de toda activida-
di' agrícola, pela cultura quasi ex-
cltisiva do café, não podiam passar ~
despercebidos nos atilados guias da ° TKMPO

expansão econômica do listado. > . ° <*>> hontem, aprcaentou-iç ora enco-
,,' . ., . . 3crto, ora limpo, tendo chovido a noite•
Mas os esforços feitos no período | \ temperatura variou dc >7-".s a 2j°,<i.
anterior á guerra foram apenas en-
saios, cujos frutos práticos vieram
a ser colhidos, quando a grande cri-
sc fez surgir perigos e creou possi-
bilidades de que até então se não
liavia cogitado.

Esses perigos c essas possibilidã-
des não se apresentaram apenas a
S. Paulo. Deantc de todo o Brasil.!
como, aliás, cm face de todos os

paizes neutros, idêntica foi a situa-
ção tpie se delineou. A guerra sub-
verteu as velhas engrenagens do
commercio e das industrias, mas,
pela acção das próprias forças, que
fizeram ruir o edifício antiquado,
abriu novas avenidas á actividade
econômica dos povos fortes e traba-
Pudores. S. Paulo aproveitou as
opportunidades porque a sua classe
dirigente, intimamente ligada aos
interesses vitaes do Estado, soube'
apreciar a significação econômica
do novo estado de coisas c, em vez
dc se deixar ficar em ftitil lamcn-
tação do que a guerra fizera des-
appareccr, procurou tirar partido da
situação para explorar novas fontes
de riqueza.

Que essas possibilidades, esqueci-
das ou ignoradas antes da guerra,
c.-uio hoje convertidas cm clemcn-
los definitivamente adquiridos da

prosperidade dc S. Paulo, provam-
n'o alguns dados estatísticos fome-
ciclos pela exposição do sr. Cardo-
so dc Almeida. A somma total da
exportação desses productos, que
podem ser considerados como acces-
sorios da principal fonte de renda,
representaria pelo café, subiu cm
1916 a quasi duzentos e dezenove
mil contos. Xessc aggrcgado en-
traiu as carnes frigoriíicadas — que
constituem uma industria creada
pela guerra — com unia parcella
de mais dc dezesete mil contos. De-

pois dc haver citado essas cstatisli-
cas, o secretario das finanças de
y. Paulo bem razão lem em obser-
var que, "para os que nüo coube-
cem S. Paulo e julgam que só do
café vivem os paulistas, a revelação
desses algarismos servirá para con-
vencel-os do erro cm que laboram."

A maneira iiitelligcnte como o
grande Estado do sul vae, não só
minorando os effcitos da crise,
como procurando tirar delia os
meios de expandir e de consolidar
os alicerces da sua futura prospe-
ridrttle, pode dar-nos uma idéa do
que o resto do Brasil poderia ter
lucrado, se a acção administrativa
e o apoio sympathico, dado pelos
poderes públicos á iniciativa indivi-
ditai, que constituem o segredo da
ascendência econômica clc S. Paulo,
não tivessem tão poucos imitado-
res nas outras regiões do paiz.

tintura havia ildo lembrada pelos icui
sihlgoi,

O caio tln ."flrflml veiu apenas refof.
Ç"ir a ilttucao .Io «r. Ijuiru no «elo do
Exercito, encontrando o Corpo Uc
Officiacs uma excellente oceasião pari
anniillar aa exploracfioi política» nue
sc citavam faséhd.0 comra o Exercito
c contra o miniiiro do Exterior.

¦Falta-nos ainda «Iludir ao» voto» da
Marinha, ICsic», no que no» Informam,
recairão, na ,.u grande maioria, no »r.
Lauro Miillcr, A eleição vae ler dispa-
tadliilma, c «j quasi ecrio «pie o candj,
dalo que obtiver quinhentos votoi icra
o vencedor,

O prcHidriiic <ln Republica deiccu,
hontem, no salão de deipaohoi Ioro cedo,
entregando-se á leitura dc Informei queIbc vão chegando dos diverso» dcp.irtn-
incntos da nainlnlitrnçío publica, para nelaboração de ma mensagem uo Con-
Rreiso. S. cx. recebeu, npena», n visita
lio senador Jo.âo Luiz Alves, que sc de-
morou, em longa conferência com o ehe-
fe do listado, sobre assumptos varies
da política.
CAMISAS—O iiur lia dc mrlhnr r elegan,ic—Caia uincneitir— Conçilvei Dia» 5.

O Sr. Cunha Vasconccllos, prefeito
de Tarauacá, está quebrando vidros na
longínqua riuião acreana. Já s. s, dc-
porlou, por um ubase, dois jornalis-
tas, depoli de empnitcllar-lhci o jornal.

N3o faz séculos paro que não nos
lembremos dos netos do famigerado es-
birro do bcrniismo, numa das delegacia»
de policia desta cidade. Nesse posto, o
ar. Cunha fez tudo o que um energu-
meno, pôde fazer, exorbitando de um
cargo. Para definir-lhe a fúria com que
policiava, a dnr por páos e por pedra»,
dcu-se-lhc a alcunha brandissjma dc
SUrucucii. Era a cobra permanente-
mente assanhada a ati.ar-sc contra os
viamlantes incautos, que passavam. Dc-
dic.ido ao marechal Hermes, a sua poli-
cia era a politicagem do lieriuismo, esla-
belecida sobre o cr! ou morre entre a
população anti-liennista. O marechal
cercava-o agr.idecidamcnte de prestigio
e este prestigio punha n Rin om pol-
vorosa. Certos factos daquella época,
tendo o sr. Cunha como protagonista,
lembram contos fantásticos de casas de
doidos furiosos, mal debuxados pela ai-
lucinação eslylistica de Edgnrd Poe. São
invercimeis pela inverosimel truculeit-
cúi que os revestiu.

Esse homem, que deixou a delegacia
para ser deputado federal por Peruam-
buco, a uma imposição do sr. Hermes,
c ser, como deputado, a mesma juriiciicil
permtfientomentc assanhadi, depois de
fair da Câmara e já o marechal no in-
ferno, curtindo penas, foi nomeado pre-
feito de Tarauacá.

iNão estaria na previsão dc quem o
nomeou áquella deportação de jornalis-
tap, depois do empastellamento dc jor-
naes, depois dc todas as violências ima-

ginaveis?
'Espere-se o resto, ate que o ;• verno

destrua os effcitos da desgraçada lem-
branca de nomear o sr. Cunha, depor-
tando-o dali... 'Elias por ellas.

O presidente da Republica assignon,
hontem, o decreto cassando as honras
do posto de capita» do Exercito concedi-
das a José Ferreira dos Santos Dias Ju-
nior, por decreto de 20 de outubro de
iSot, 'Visto seu procedimento ser incorri-
pativel com áquella dislincção.

GRAVATAb — Lindíssimas — Só na
Casa Manchcster — Gonçalves Dias, 5.

IBK,

Pelos resultados que os paulistas
alcançaram, c fácil avaliar as pro-
porções enormes do que outros Es-
tados perderam pela inépcia dos go-
vernantes e pela falta de orienta-
ção c de cobesão das suas classes
produetoras. Este ultimo aspecto
da questão é de grande importan-
cia, porque seria um erro suppôr
que o caso paulista seja um mila-
gre devido á providencia governa-
mental. Os bons resultados que
aquelle Estado colheu são apenas um
exemplo do effeito benéfico da
acção reciproca de governantes e
governados. Emquanto 110 resto do
paiz, os interesses agrícolas, indus-
triacs e commerciaes se mantêm
afastados da areiía política, ou ape-
nas nella entram deixando fora as
preoecupações de ordem econômica,
em S. Paulo o governo é a expres-
são da vontade collectiva dos re-
presentantes das forças que produ-zcm e multiplicam a riqueza publi-
ea. O progresso, a prosperidade, a
solidez econômica c o desafogo fi-
nanceiro de S. Paulo são, cm gran-" 

parte, corollarios da relativa eli-
ntinação do político profissional e
da ascendência governamental dos

A eleição da directoria c conselho
fiscal do 'Club .Militar preoecupa neste
momento os círculos militares do paiz,
existindo uma cabala intensa em todas
as regiões.

Não é, pois, fora dc propósito divul-
gar a situação em que sc encontram os
tres c.iiididatos, que no dia 17 de maio
vão disputar os votos dos seus cama-
radas d'armas. Esses candidatos são os
gencraes Lauro Miillcr, Agobar de Oli-
veira e Setcmbrino de Carvalho.

As informações que conseguimos
obter sobre a sorte das chapas, de que
cada um dcllcs ó figura principal, pro-
mcttcin ganho dc causa ao sr. 'Lauro
.Miillcr. Comecemos pelas regiões.

Na 1* região, que abrange os Es-
tados do Amazonas, 'Pará e Jlara-
nlião, o sr. Lauro Müller conta talviz
com dois terços de votos dos officiacs,
ficando o restante para ser disputado
pelos sr-;. Setcmbrino e Agobar, A ü*

| região, abrangendo os 'Estados do Cea-
rá, Piauiiy, Rio Grande do Norte, 'Para-
hyba, .Pernambuco e Alagoas, dará il
maioria dos seus suffragios ao sr.
Lauro. A 3B, comprehendendo os lEsta-
dos da lUi.liia e Sergipe, está dividida,
havendo .mem affirme que, ainda
assim, o sr. Lauro nella obterá grande
votação. Na 4", de que fazem parte os
Estados do .Rio, Minas e lEspiriro San-
to, o sr. Lauro também está com boa
¦cotação. A 5", Districto Federal, di,i-
tribtie os seus votos pelos tres candi-
datos. A ('. composta dos Estados de
S. Paulo, Matto Grosso, Paraná c San-
ta Cathárina, é quasi toda pelo sr.
Louro 'Müller, porque o sr. Setcmbrino
dispõe de uma insignificante minoria
110 Paraná, formada por poucos amigos
seus, que ainda ali ficaram da campa-
nlia do Conicslado.

(Resta a 7" região, o Rio Grande do
Sul. Ahi é que está, como ninguém
ignora, o (.-rosso do Exercito. ^los
meios em que procurámos informações
sobre o noino em que votariam os offi-
ciaes da giiarnição não nos puderaM
responder, aguardando-se, a todo o mo-
mento, comniüiiicações precisas sobre o
facto.

Tem-se a impressão de que o Rio
Grande é que vae decidir da eleição,
com o peso dos votos que dali devem
chegar em favor dc qualquer dos candi-
datos em 'foco. Da .estatística, abi ex-

posla sc evidencia claramente que o
sr. Lauro Mül!.ir levará a melhor.
Explicaram-nos a razão, ou por outra,
as razões que inilitam em seu favo<%
Foi o sr. Lauro, então ministro da Via-

ção, que obteve do governo o terreno
da avenida Rio Branco, em que foi
construído o act.ial edificio do Club.
O dinheiro para essa construcção foi
adquirido por for,a de uni empréstimo
autorizado pelo Congresso, num proje-
cto apresentado .10 Senado pelo sr.
Lauro Sodré, e cpprovado por intluen-
cia do sr. Lauro Müller.

Os adversários db ministro do Exte-
rior procuram d üionstrar que a sua

eleição é uma conseqüência do caso do

Poraiid. Não ha tr,!. Antes do torpedea-
mento daquelle navio, já a sua iüud>-

O sr. Amaro Cavalcanti, prefeito do
Districto, ha de permittir-nos que insis-
tamos sobre o caso das matrículas da
Escola Normal.

Ainda não comprebendemos o mot'vo
da reluctahcia de s. ex. em attender
aos reclamos que lhe têm sido feitos
para o nugniento do numero de alu-
ninas a serem admittidas naquelle esta-
belecimento. Não pôde haver pretexto
de economia porque, segundo estamos
informados, a directoria da instrucção
municipal e a directoria da Escola Nor-
mal estão certas de que ia maior quan-
tidade de alumnas, além das 90, cuja
matricula foi permittída, não acarreta-
ria qualquer augmento de despesas,
dentro das possibilidades actuacs. Ao
contrario, o argumento de que convém
aos interesses do ensino publico pre-
parar o maior numero possível de pro-
fessoras, dada a deficiência com que a
Prefeitura tem lutado de pessoas aptas
pana o magistério, é dc todo ponto
irrecusável. Essa deficiência de titula-
das, quer dizer de professoras que se
fazem num curso regular, integrando-
se na verdadeira orientação do magis-
terio publico e dando as provas neces-
sarias de sua habilitação, tem motivado
a necessidade dc se buscarem ao acaso,
entre as recommendaçõcs graciosas,
feitas em favor de pretendentes a um
emprego, os encarregados do mais que
problemático combate ao analphabc-
tismo.

lEstá permittido o numero de 9o mia-
triculas que caberão ás 90 primeiras
classificadas no concurso ultimamente
feito. Mias com os mesmos pontos de
grande .parte das classificadas, e assim
-maUiralniente escolhidas para a matri-
cuia, ha So outras, cuja exclusão não
é oceasionada por deficiência de pro-
vas, mas pela premencia daquelle li-
mite. Porque o prefeito não faz, ou
tarda em fazer o augmento reclamado,
permittindo a admissão na Escola Nor-
mal de 170 alumnas, senão de -00?

Nada mais justo do que isso. E na ia
menos justificável do que a reluctancn
do prefeito cm attender aos candidatos
que lhe pedem uma solução de equi-
dade.

—I *> -<g&**o-ai^ '
MAGAZINES AMKKIOANOS

Chegaram novos — CASA REYNAUD
RUA DOS OURIVES N. 57

O Correio Paulistano publicou hon-
tem a seguinte nota official:

"A propósito da noticia dada por
uma folha do Rio, relativamente á poli-
tico, paulista, sabemos que na reunião
realizada a 21 do corrente, no palaco
dos Campos Elyscos, somente sc tratou
de assumptos referentes á política in-
terna do Estado e do apoio devido ao
presidente da 'Republica, não se tendo
cogitado, absolutamente, da altitude de

qualquer dos seus ministros, mesmo

porque ha convicção geral no Partido
Republicano de S. Paulo, de que reina

perfeita uniformidade de vistas entre o
chefe da Nação e os seus secretários."

A CRISE DO TRIGO
,0 governo da Republica Argentina

tomou a deliberação de autorliir a
exiiuriaç.lo dc icucnta mil toneladas
de trigo para o tlrasil, Isto c 1.1111.11
quantas vào ser concedidas tanibcm
á Hcipaiiha. Attcndcmlo, porem; a
conveniências de ordem interna, o
trigo só lera vxponado depui» de
convertido cm farinha,

Esta rcioluçüo, que parece ser a
derradeira palavra proferida pelo go-
verno do paia vizinho a propósito
da crise do trigo, fui-no» coiuuiiiui-
cada hontem de manha.

A perspectiva", segundo as Informa*
coei anteriores, era tlc que apenas
seriam concedidas ao Brasil quinze
mil toneladas. Felizmente, esse mi-
mero quadruplicou! a crise ficará uni
pouco aticntiada, mas é essa a «nuca
vantagem que tiraremos da situaçiói
Effectlvãmente, o trigo existente w>
paiz apenas chegará para as nossas
necessidades, no máximo, até liuul
<ic junho. O consumo nacional c de
.10.000 toneladas de trigo c de 11.000
de farinha, ou. approximadamcntc,
de 38.000 toneladas dc farinha, men-
sidménte, se a quebra da inoaijem do
grão fór de dez por cento. E' fácil
de verificar, portanto, que as 60.0110
toneladas, que a Argentina nos possa
fornecer, só com grande economia
chegarão para dois mezes, se os pa-
dei ros continuarem fabricando sóiucn-
te pão de triuo puro.

E' verdade que os comnicrciaiilcs
daquelle ramo mais inlclligcnlcs c
cpmprehcndedores da sua profissão
téni seguido, com vantagem, os con-
solhos do Correio da Motlltõ, fabri-
cando pão mixto, metade trigo e
metade milho. Uma dessas padarias,
na rua Almirante Mariaih. antiga
S, Luiz Durão, cm S. Christovão,
está fabricando magníficos pães nas
condições citadas, vendendo-os a peso,
ao preço dc 600 réis por kilo, sendo
bastante grande já a procura, e ha-
vendo iiuiumeras familias, ntcsiuo
mais abastadas, que o preferem ao
dc trigo puro, tão perfeito c agra-
(lavei cllc é. Também na rua Ma-
rccbal Floriano ha uma padaria que
fabrica pão mixto. vendido a peso,
que é procurado até por pessoas que
vivem cm bairros afastados. Altiitos
outros estabelecimentos assim proce-
<!em, c os sous proprietários vão veri-
ficando que auferem maiores lucros
com o pão niixlo do que com o fa-
bricado somente com trigo. Outros,
porém, oti não se esmeram na fabri-
cação, por ignorância ou proposital-
Piente,_ talvez porque prefiram vender
pão só dc trigo. Esses são princi-
palménte os que possuem grandes
stoclts de farinha, adquirida a preços
baixos, o que não os impede dc exi-
girem entre 800 c l$ooo réis por kilo
de pão de trigo.

Desde que é conhecida com exacti-
dão a quantidade do rico cereal dc que
a Arizentina pódc dispor em favor do
Brasil: e <lesdc que é corrente que
os l-stadit*. Unido*- não-poderão for-
necer-nos farinha, em quantidade
avultada, em resultado das más co-
Ilícitas c das necessidades imperiosas
que lhes foram creadas pela sua cn-
Irada ua guerra, parece lógico que o
governo brasileiro não pôde deixar
de adoptar medidas que acautelem os
interesses nacionaes. Não é suffi-
ciente que o ministro da AgricuI-
tura mande conselhos aos postos zoo-
tcchnicos para que façam ensaios de
sementeiras <le trigo. Isso constituo
remédio dc effcitos tardios, e o que<sc pretende, o que é necessário, é a
decretação .urgente de medidas que
produzam resultados immediatos. Fa-
çam-se grandes sementeiras; con-
verta-se em terras de pão muitos
milhares _ ou milhões dc hectares do
solo nacional, que ou estão desapro-
voltados ou entregues a outras etil-
turas menos apropriadas :á sua con-
stihiiçâo cliimica; produza-sc tanto
trigo que fiquemos isentos da depcn-
delicia da producção estrangeira;
conservemos' no Brasil a grande
quantidade de ouro exportado an-
r.ualmente para pagamento do pão
que comemos; sejamos mesmo expor-
tadores cm logar dc compradores
forçados desse cereal, que tudo isso
é .digno de anplauso, tudo isso é
justo, tudo isso é de alta convenien-
cia nacional. Mas... mas tudo isso
não se consegue no limitado prazo
de quatro mezes, e daqui a quatro
mezes não possuiremos talvez nem
mais uma sacca de farinha para a
fabricação do ,pão de que o povo
precisa para seu alimento |

Esta é a questão, sobre a qual con-
timiamos a fazer os nossos commen-
tarios, para que não seja todo o povocolhido por surpresa desagradável na
hora exaota em oue o trigo falte cm
absoluto e em que o pão altinja a
preços exorbitantes.

A Argentina só exportará farinha.
Collocado no ponto dc vista dos
respectivos interesses nacionaes, o
governo daquelle paiz, a cuja amizade
devemos a concessão das sessenta mil
toneladas que vamos importar, faz
o que deve: acautela 03 interesses da
moagetn, que constituo uma grande
industria dos nossos vizinhos. E
tinha o dever dc assim fazer, paraimpedir o fechamento dc seis ou sete
moinhos e o desemprego de dois mil
operari.is platineis que se ocoupam¦no trabalho desses moinhos. Fssa
resolução, porém, determinará para o
Brasil o augmento do preço da fa-
Tinha, desde já. Em primeiro logar,
tis moinhos brasileiros fecharão as
suas .portas por falta dc grão para
ser moido, e dahi resultará augmcii-
<ar entre nós o numero idos desoc-¦capados. Ao mesmo tempo, os nossos
industriaes procurarão no accrescirhò
do preço da pouca farinha que ainda
possam produzir alguma compensa-
ção dos prejuízos que fatalmente a
paralysação do trabalho lhes dará.

Por outro lado, os molinerós ar-
gentiiios, livres de concorrência, se-
tíhores de todos os nossos mercados,
certos de que mais ninguém poderá
vender-nos trigo, farão a essas ses-
senta mil toneladas que vão vender-
nos o preço que lhes aprouver,
valorizando-as até pelo processo da
remessa morosa de pequenas qitanti-
dades.

Assim, o oue salta aos olhos de
toda. a gente que não seja ministro
rem presidente da Republica é que,
apezar da boa vontade revellada pelo
governo argentino, a crise do trigo
tião _ melhora, antes se aggrava dia
a dia.

E, deante disto, saberá alguém in-
fürniar o povo, a nação inteira,
acerca do que o governo fez ou pre-
tende fazer em beneficio delia?

mero ti.6jn, de 30 de Junho tle ioij,
que tüapâc lobrc o v»iabtlecinicmo ue
lir.lia» entre a Recife t Amarração, Kc-
cite c Arjcaiti' c Ufcilc a Fernando de
Noronha e Rocei»,

O ministro da Afrleultura aiilitlu
homem á prova de biologia no concur-
«o, que fe cila re.iliiamlo no iru Mi-
niltetio, para o preenchimento de trinta
vasa» de cari(0« tcchiiiciu.

O ar. Jo*é Bezerra antuiu algum can-
did.uo», e prclciidc manter a incíina
attttidc cm todii ai provas por que
clltn panarem.

IVide-ie trr como certo, cm vlita
dciiat dispoiiçtki do ministro d.t Agrl-
cultura, que ainda mau vào rarear oi
candidato», que i ultima liara resolve-
ram iubiiielicr-ie a concurso.

Muitos dcllcs ji tem desertado, eip«-
cialiiicntr ai addnlo», o que ni.ii, uma
vez vem por cm evidencia o erro in-
qualiflcavcl da» primeiros administra-
çúcs do Ministério, atulhando-o dc um-
pies burocratai protegido» da política-
gem, quando deviam fazer juslniucmc
o contrario, isto i con.iutiil-o dc pe*
soai que realmente servisse para neti-
var o desenvolvimento do nosso appi-
relho agrícola e pastoril.

B' o que se não verifica infeliz-
incute, c c uma pena, porque só niuilo
raramente o Ministério da AgrtcultUM
encontrará, como agora, oceasião dc
ser útil a esle paiz, prestando-lhe rcaes
c magníficos serviços.

Mas u politicagem ainda c a única
mola que .leciona o Brasil, e foi ella
quem organizou o Ministério hoje di-
rígido pelo sr. José Bezerra.

PUNHOS c collarinhoi — Especialidade— Casa Manchcster — Gonçalves Uiaj, 5.

O presidente da Republica recebeu
hontem, á noite, um telegramma, com-
iiiuiiicaiido que o senador Hins Forte,
apresentou, durante o dia, sensíveis me-
lho ras.

uma rcclaiiuçaii comia aquelle auiiinrii-
te dc Impoim», nus apenas obtiveram
(rio Indeferimento ao seu pedido de
Stupiniio da» nova* e alitunlai taxai.

Sempre (oi milho diííicil (ater com
que oi bom exemplos sejam seguido»!
pelu contrario, o» mau» aLultam com
rapidei que eiionicia! Auim iiiccede
com oi Impnuoi. A febre não deleae!

íl ininlslio da Kairnili renielieu ao
Tribunal de Comas, paia o necessário
julgamento, ai proce»».,. rclatl.J» aos
contraio» celebrados com J. I„ Cusm &
Comp.', c Sociedade Aiimiyiiia Caia, l.eu-
lingcr. para furiiecimcuiu de iililerlal ue
expediente às ri'partiçi.ei de Paienda
ii. . capital.

liOUI'AS 11..11, .1-. ¦--.ii.., 1.1» .cm riiual.—-CÃM Mj:k;i un — '¦ 1V.4IVC» IÜ4». S.

O ir. IVmdi.i Ctlogeròs indeferiu o
pedido de reconsideração de Adc Mi-
gucl do dcspacliu qur manteve o acto
di. itispeclot da Alfândega desta capital
que lhe piohibiu a entrada na dila rc-
partição c iii.ii dependência».

Na Caixa dc Amattiiaçuo pagam-se á»
tctçus, qulntni c labluito» o» juro» atra-
siidus tle iípcliccs da divida publica, de
ludus os typos, aos possuidores dc todas
ns letra».

Uni conferência com o almirante Ale-
xandrino dc Alencar, esteve hontem 110
Ministério da Marinha o commandante
Müller dos Reis. director do Lloyd lira-
sil-.-iro c da Reserva Naval,

Fluminense Hotel 1^%,Ú\V*2Z
lu» aí e S$i com -'(.'niúú 7$ c b$. Junto
da b. !•'. C, II¦a « «ta» o »i

Um agricultor dc Minas Ccracs com-
itiunicou .1 Sociedade Nacional dc Agri-
cultura que nesse lEstado ha lerieiius
excellentes para a cultura do trigo,
tendo cile feito excellente plantação.

B' uma noticia auspiciosa essa, e
deve attrair as preoccupaçOes dos la-
vradares mineiros.

A ultima resolução do governo 3r-
gentino cm relação á exportação do
trigo determinou no Brasil a convicção
de que devemos produzil-o de modo a
bastar-nos a nós mesmos.

O espirito pratico dos agricultores
riograndenses já esta em campo, e tudo
Sindica que a futura colheita do trigo
Tiograndcnse será bastante avultada,
de modo a neutralizar 'até cera
ponto a falta do produeto argentino.

Se o Rio Grande fór ajudado por
dois ou tres outros Estados dispostas
a cultivar esse cercai, c certíssimo que
dentro-de~mttrto-^ipnco tempo estar;-
mos li\'res' da pressão argentina, assim
como da norte-íimericana, nesse pani-
etilar de possuirmos clementes para a
fabricação do pão nosso de cada dia.

Nunca, como agora, -foi posta á prova
a capacidade dos brasileiros para pr>
verem os seus meios dc subsistência.
Falta-nos quasi tudo, dcv'do ao estalo
^e £i erra _c-i ipie se encontram todos
os continentes,

Se o» outros povos descobrem meios
e mouou de aprove'tar todos os seus
recursos, porque só o povo brasileiro
ha dc ficar inerte em face de uma cner-

gia dc trabalho que se generaliza?
•Não só o trigo deve constituir objt-

cto da nossa attenção nesta hora dc-
cisiva que atravessamos. O nosso sób
é riquíssimo cm propriedades que, de-
vidamente exploradas, transformarão
cm relativo pouco tempo a situação
econômica e financeira do paiz.

Ponhamos mãos á obra, e podemos
ter a certeza antecipada de que não

perderemos o nosso esforço.

Pela Directoria da Dcipeia Publica ío-
ram concc.hiluf 01 arguimci creditas:

aoj, i Del. ¦ ¦ .1 Fiscal 110 Maranhão,
paro pagamento a Francisco dr Pauta Ko-
dri|*ue>; ,

ütouijf. á Delegacia l;i»c.il no Km l»ran*
dc do Xortc. Idem, Idem» ao péuoal te-
clinico ila Inspeciona de Obrai Contra as
í-eccar»:

to.iSj-a. 8a$.i;o c 3OS500. à DcIcRacia
1'iscai cm 1'ern.H.ihuco, idem. idrin, a losé
Olivlo Nunes Covaconti» Alexandre José
da .Silva e Kamiro M. Coita A: Filhos;

l.|i$-i,. .. Deletacla Fiscal cm Alagoas,
idtiu. idem, a 'Miguel "Seixat de Hnrros;

lil»<4$433 á Delegacia 1'iscat ;no Kiptrl*
to Santo. Idem, idem, a pentlontita d. K**
tcplunia da Conceição Miranda Garciat

J?;ío7.«, á DcIcRtCta Kiscnl em Sergipe,
idem, idem, d. hililla Monte» Valladlo;

ittf.iSiloij. ouro, c «iauflir. infd, »
Delegacia Fiscal no Paraná, para rcstitui.
",'áo de direitos a 30 credores;

1.600$, 75$<)!ío e 55650, á mesma Dele*
Bacia parn pagamento dc despesas de
concertos dc um rebocador; idem. IdtTJ., ao
h.icliare! Mlgüri' Oüadrai c á listrada dc
1'crro do Paraná;

999$ c a*:6ou, á Delegacia Ftícal cm
¦mia Catliorina, i.icm. iiirm, á prn-ionis-

ta d. Anna Mauricia d< Trindade 1'errira
Main e á Viação 1-crrca Faraná-Sonta Ca-
tharina; , __

a:oooS, á Delegacia Fiscal em Goyaí,
nora def;)caas do icrvíço eleitoral,

Para tiagamcnto dc dividas dc exerci*
cios findos concedeu a Directoria da Des-
pesa 05 crdcltos seguintes:

Q03S11-. á Delegacia Fiscal no Para.
para Pag-ir a lgnacio Xctto t\c Oliveira;

540J830. à Delegacia Fiscal _ uo Piauliv,
idem. idem, á Companhia dc Navegação up
Parnahvba;

í:*:*$n;6. á Delegacia Piscai no Rio
Grande do Norte. idem. idem, a José Nu-
nc*> ua Miva Paes;

210$, á Delegacia Piscai eíh Pernambuco,
idem, idem, á d. Anna Maria dc As*
surnpçfto;

16S120. á Delegacia Fiscal cm ?crgi|ic.
idem, idem, a Manoel Guerra Pontes;

il.tfitOT. á Delegacia Piscai no Paraná,
idem, idem, ao bacharel Alfredo de OÜvei-
ra Palary.

BRASÍL-ALLEMANHA

A DATA DA PARTIDA DO MINISTRO
PAULI DEPENDE, APENAS, DE TOA
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A' legação da Hollanda serão confia-
dos os interesses germânicos no Brasil

Haverá boje sessão extraordinária no
Supremo Tribunal Federal.

GARRA DE FERRO
ou

O enigma da mascara
SENSACIONAL CINE-ROMANCE
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BRANDAü ALFAIATE
Av. Rio Branco, 103.

O ministro da Fazenda nomeou honlc-n
Aristides Xavier Pires e Cândido Car-
neiro Monteiro para respectivamente
exercerem o cargo de escrivão das col-
lectorías das rendas federáes cm liar-
balho c Icó. no Estado do Ceará.

A Perfumaria Nunes é a casa que mais
vantagens oííerccc, em qualidade c pre-
ços—JL. S. Francisco dc Paula n. 25,

Praia Flamengo,
era írciitc dos ba-

Tel. Sul 22.10. Quartos
quarto do lianho anncxq. Água

HOTEL CENTRAL
nlios do mar.
com quarto „_....
corrente fria e quente, c tcleplione era
todos os quarton. Diana mS para cima.

¦O sr. Pandiá Calogeras approvou o
acto do delegado do Thesouro no Ma-
ranhão, prc-fcgando até .to de junho
vindouro, o prazo para pagamento dc
registro de imposto de consumo, á vista
da inundação que destruiu habitações
da cidade de Codó e imtnediaçõcs.

A Companhia de Navegação Costeira
enviou á sua freguezia, ante-hontem,
clrcularcs communicando que a partir
de 1 dc maio próximo as tarifas de
cargas serão augmentadas de trinta por
cento sobre as actuacs.

Agora que o carvão nacional, cm
suecessivas experiencias, está demons-

! trairdo a sua utilidade e aproveitamen-' 
to, com a vantagem de custar muito
mais barato do que o estrangeiro, c

! que é evidentissima a necessidade de

| se baratear a vida, agora é que as em-
I presas de navegação se propõem a ele-

S var as tarifas de fretes, concorrendo
1 assim para o encarecimento dos ali-

merrtosl
i Já sc vê que o governo continua na

santíssima ignorância do que se passa
c na sua machiavelissima serenidade.

m «mm» m ¦¦ -

Pipljespip

For ser dia destinado ao despacho col-
lectivo do Ministério, não compareceu,
hontem, á sua secretaria, o titular di
oasu da Viação.

Splendid Hotel «T^eK^^ía!
dos para pessoas dísttrictas. Traia do Fia-inenuo 202 c 2o3. Tel. Portaria 2.1.7, Sul.-- ¦¦¦¦¦. ¦ta**-»****-

O presidente da Republica assignou.
hontem. o decreto da pasta da Viaçn.V,
rescindindo o contrato celebrado com a
Companhia Pernambucana de Navega-
ção a Vapor em virtude do decreto nu-

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchcster — Gonçalves Dias, 5.

O sr. Pandiá Calogeras antes de dei-
xór, hontem, o seu gabinete no1 Minis-
terio da Fazenda, afim dc tomar parte
no despacho collectivo, teve uma louça
e reservada conferência com o dr. Ho-
mero Baptista, presidente do Banco do
Brasil.

Furrccionou firme, hontem, o mer-
Ci.do de cambio. Abriu com as taxas
de 12 i|S e 12 5I32, com dinheiro a
1.- 1I4. Depois, a taxa de 12 5I32 ge-
ncralizou-sc, com dinheiro a 12 1)4 c
12 9I32, fechando a 12 3I16. com di-
nheiro a 12 9J32.

Mercado de café estável. Venda de
¦l.ooo saccas a io$ooo.

A Reccbedcria do Districto Federal
arrecadou do começo do mez corrente
até hontem. a quantia dc 3.104 ;544$Sj.j,
e em egual periodo do anno passado a
de 2.200:io7$6.i4.

Contínua a peneraliznr-se a febre do
an5m.cn*;o dos impostos.

Em Ceará-Mirim, Estado do Rio
Grande do Norte, a Inlendencia fez
revisão dos impostos c elevou-os na
b.-.gatella de quatrocentos por cento
sobre as taxas do anno findo!

O Correio da Semana, jornal que sc
publica naquella cidade, dá a noticia de
cue um grupo de commcrciantes apre-
sentou ao presidente da . Intendendo

Já passou o accesso dc patriotismo
sobre o casa do Paraná ?

Xáo ; desviou-se apenas do mar para
a terra. O publico está agora interessado
no caso das terras do Paraná ''compradas"

pelo marquez de Cavalcanti...
•!*
*

Authcntica :
Phrase ouvida num bonde, hontem, ás 8

horas, de um senhor que lia um popular
vespertino.

(Mas é espantoso ! Como um jornalista
interessante consegue ser páo, quando cs-
creve por interesse !

Não atinamos a que jornalista sc referia
o cavalheiro ; atinará o leitor perspicaz ?

*
* :ü

Um correspondente da Rua, o sr. Alber-
to Sílvares. defende o barão dc Drummond
dn picha dc ter sido o inventor do jogu du
bicho.

Não vemos em que possa prejudicar a me*
moria do barão o titulo dc inventor dc uiii

1 jogo evidentemente engenhoso, sympathico
j ao Brasil em geral c a todos nós cm par*
; licular...

O melhor, porém, 6 que o sr. Silvares,
I ic tira ndo ao barão a gloria de inventor do

*'bicho" pretende dal-a, intcírínha, ao sr.
labanca !

¦Absurdo ! Seria a primeira vez na Insto-
ria das grandes descobertas que um ínven-
tor faria fortuna com a sua invenção I

*
*

.Alguns chronistas tbcatraes mettem a mar-
reta no Henrique Alves porque elle man-
dou evacuar a platéa por oceasião do ul-
timo ensaio da Vida alegre.

K* preciso não confundir o actor e cava-
Ihciro Henrique Alves com o cnsaiador
iKnricalvcs ; o primeiro um gentlouan ; o
outro é um insupportavel ranzinza.

Dizem os autores c os empresários que
acham excellente essa dualidade...

*
Mi *

O dr. líerbert iM-ascs apresentou uma in-
dícação ao Instituto da Ordem dos Advo*
gados, para que esta obtenha do Congresso
a regularização da mudança de nomes pro-
prios.

Boas ! K* porque elle sc chama "Her
bert" I Chamasse-se João ou ¦Manoel, com-
prehenderia como c que um homem pódc.
sem responsabilidade pessoal, passar a
"Jucá" ou "Manduca"...

Um missivista — Leitor diari.i dos Pin-
gos — (muito obrigado, ó amável avis
rara .') pede-nos conseguir do sr. Amaro Ca-
vai can te a mudança do nome da rua Gui-
marães Caipora. em Copacabana, onde lhe
lem corrido mal a vida.

K' tempo perdido, anonymo amigo ; já nos
batemos, nesta secçfio, pela mudança do no-
me de uma villa proletária de designação
idêntica, como do fie uma rua em BotafO
go, e nada consevuimos, ate agora.

Cyrano & C.

Os interesses allemães e a par-
tida do ministro Pauli

O ministro da Hollanda co-
ineçou a gerir desde hontem os
interesses dos sttbdltos alie-
mães no Brasil.

Ficou, assim, sob a guarda da
legação dos Paizes Baixos, o
archivo da chancellarla germa-
nica.

Esta noticia, de fonte de toda
a segurança, não foi ainda offi-
clalmente commttnlcada ao go-
verno.

Logo que o seja, será Imme-
diatamente fixada a partida do
ex-mlnlstro da Allemanha, sr.
Adolf Paull.

Espera-se, entretanto, que
durante todo o dia de hoje o
governo ficará habilitado a
assim proceder.

>i
O ministro do Chile conferência

'F.stcve hontem á noite cm longa con-
fercncla com o ministro do Kxtcrior,
sr. Lauro MtilLer. o sr. Irarrazaval
Zniiartu, ministro do Chile, que só se
retirou do Itnmnraty depois das ll ho-
ias da noite.

O ministro do Exterior
O ministro do Exterior, sr. Lauro

Müller esteve no ltamaraty até ás
11.45 da noite, quando se retirou para
a sua residência em companhia do sr.
Sylvio líoméro.

O gabinete do ministro funecionou
até tarde.

O ministro da França
Com o sr. Lauro Müller, ministro das

Relações F.xteriores, conferenciou homem
o sr4 Paul Claudcl, ministro da Rcpulili-
ca Franceza. O sr. Claudcl. que foi re-
cebido em audiência especial, apresentou
ao ministro Lauro Müller o aadidO mi-
lilar da legação, capitão de La Harie,
que acaba dc regressar dc Buenos Aires.

•¦H
O ministro do Uruguay

Conferenciou hontem com o sr. Lauro
Miillcr, ministro do Exterior, o sr, Ma-
noel Bcrnardez, plenipotenciario do Uni-
guay, que algum tempo depois esteve tam-
bem cm conferência com o sr. Souza
Dantas, sub-secretario dc Estado.

O sr. Bcrnardez, interrogado pela rc-
portagem, garantiu que ignorava, por-
quanto coisa alguma recebera official-
mente, a propalada occupaçáo militar de
navios aV.emães que se encontram cm
portos do seu paiz.

Navios brasileiros que vão atra-
vessar a zona bloqueada

Lisboa, 25 — (A. A.) — Par-
tiram para a França, com des-
tino ao porto do Havre, os na-
vios brasileiros "Jacuhy", "Mu»
cury" e "Mossoró", cujas tripu-
lações se mostram muito ani-
madas.

*
Uma commissão da Federação

Operaria vae ao Cattete
Uma commissão da Federação Ope-

raria, composta dos srs. Ataulpho Pas-
sos, Paschoal Gravina, Ayrès dos San-
los, Maximiliano de Macedo, José M.
Eslevcs, Benio Alonso e José Cayazzo.
esteve hontem 110 «palácio do Catte*c
para fazer entrega ao t-rcsidcnr_> in
Republvca, da mensagem votada ha d'as
na grande reunião de c'asse, protestai! ¦
do contra a entrada do brasil na güer-
ra contra a Allemanha.

A commissão chegou ao palácio exa-
ctamente na hora cm riuc ia começar
o despacho collectivo, pendo nor ísío
rccebWii pelo coronel Maggi Salomão
secretario da presidência.

Tendo alguns membros da commis-
são Ievan'tado a suspeita que o dr.
Wenceslào Braz se recusaria a receber a
commissão, declarou o coronel Maggi
Snlo-mão que essa suspeita não tinha o
menor fundamento, por já estar i-ulo- ,
r:zado a marcar a audiência soli:Í!.ulaj
pela Federação Operaria, para a pro-
xima terça-feira, ás 3 horas da tarde. I¦Accetla essa explicação c considtv-
rando os membros da commissão que a
sua ida a .palácio era exclusivamente jpara scientificar ao presiUcntc da Rc-j
ipubLica, os sentimentos do operariado:
contra a guerra,'sentimentos tme a meu-
s.icem éncarráya claramente, reso'ví-'
ram confial-a ao mesmo coronel Maggi
Salomão para fazel-a uhegar ao co. '
nhecimento do presidente da Rcpu-
blica.

A commissão retirou-se em seguida,
sendo acompanhada até a porta pelomesma secretario.

*"O Dia" e o plano de suble-
vagão de ordem em Santa

Cahharina
Plorianopolis, 25 — (A. A.) O jor-nal "O Dia" continua hoje a expor o

plano de stiblevação da ordem consti-
tucional do Estado. Diz que o coronel
Felippe Schmidt, governador do Jista-
do, pretendia seguir para Blumenau
110 d-ii fo ultimo, afim de assistir á
exposição pecuária, acompanhado do
dr. Fulvio Adiicci, secretario geral,
e do dr. Lílysses Costa, chefe dc po-licia, desistindo dessa viagem, por ter
recebido, 110 dia iO, dois telegranitnas
dahi. avisando-0 .pie não saísse da
capital por ter sido descoberto um
plano para a sua deposição, marcado
püi-ã o dia si, na sua ausência, e qeuseguiria dahi um emissário incumbido
de dirigir o movimento. Continuando," O Dia" historia a acção do comman-
chuto do destroyer, que se ligou a ele-
mentos opposionistas, tomando medi-
das inexplicáveis e ordenando diligcn-
cias da alçada da policia local.

i r-ndo o "Dia" criticado uma des-
sas diligencias, taxando-a dc illcgal,
o commandante do destroyer, na noite
de 15, dirigiu uma carta ao governa-
dor, estranhando a noticia daquelle
jornal, fazendo a sua auto-biògraphia
í declarando nada ter com as autori-
dades estaduaes e sobre dirigencia,
quando muito poderia entender-se com
o procurador da Republica. Na manhã
seguinte, o major Pedro Tau.ois, que
na véspera chegara do Rio, sem que
seu nome figurasse na lista de passa-
geirps, a pedido seu, assumiu o com-
mando da guarnição federal e dirigiu

O sr. Pandiá Calogeras. respoulendo
ao aviso com qiic o seu colliga do .In-
terior lhe remetteu copia do officio do
juiz da 2" Vara do Uistricto Federal,
a respeito d, uni terreno pertencente ao
espolio de José Lopes Pereira, desapfò-
pnado pela E. F. Central do Brasil, dc-
cliirou-llic que já tendo sido effcctuado
o pagam, mo da compra, nada ha .1 re-
ler, mas q::c os vendedores são obriga-
dos a re<poiidcr pela evicção e a fazer
a venda boa cm todo o tempo, sob penade restituir o que lhes for pago.-> *ffT Tt M*r -y

VEM AHI MAIS NOTAS DO THESOURO

14 caixas para a Caixa de Ahior-
tização

O ministro da Fazenda autorizou o
inspector da Alfândega desta capital a
desembaraçar e mandar collocar na gi-.ar-
da-moria, afim de .erem entregues a
Caixa de Amortização; 14 caixas con-
tendo notas do Thesouro . vindas de
Nova York e remettidas pela American
Bank Note Co,

» 
¦

' 'til *

Um lonfío ofíicin no governador, di-
lendo que o facto de ler "ti I>ia" dc-
cl.uado que n diligencia policial or-
deitado pelo coiniiinndnnle du de»-
troycr fora feita illrg.ihiiente, consti-
luta uma affronta para o Exercito e
como tal não podia manter relações
com o governador, a quem pedia rei-
pondesse diversos ili-iu relativos ao
chefe dc policia, ti coronel Felippe
Schmidt nlo respondeu a carta nem o
officio. dando da seu contendo cunhe-
cimento no dr. Wcticeilno lira», pre-
sidtnte ,l.t Republica, que tomou pro-
videncias, mandando retirar daqui os
seus signatário».

O plano consistia em promover ar-
maças contra os allemães na ausência
do governador e a policia, colhida de
surpresa, sem autoridades superiores
aqui, seria julgada Impotente para man-
ter a ordem. Então, aqucllcs dois
militares, de accordo cnm as pessoas
envolvidas no "complot", mandariam
forças para a rua, sendo acclam.ido
o governador revolucionário.

Mandaram dizer para abi que o po-
vo, indignado, expulsara o "governo
allemão que vendera o estado aos cs*
troiiRiiiros". O " Dia" termina da-
zendo que os confirmadores não con-
taram a opinião publica do Estado, de
modo que a sua victoria teria uma
epbemera duração, porque -o coronel
Felippe Schmidt tem serenidade e
animo bastante para nâo se resignar
á situação que se projectava crear
aqui.

Uma manifestação de des-
aggravo em Curityba

Curilyba, 25 — (A. A.) — Um gru-
po popular fez hontem á noite uma
manifestação de desaggravo ao consc-
Ihciro iRuy Barbosa, olfendido pelo pa-
dre allemão Estanislau Mehl, em artigo
escripto em idioma polaco, publicado na"Gazeta Polaca", daqui.

Os manifestantes arrancaram • a tabo-
leta da redacçüo do referido jornal e
percorreram diversas ruas apedrejando
estabelecimentos dc allcinãcs ijesaífc-
ctos á jxurin brasileira. A policia co.111-
pareceu impedindo que se praticassem
depredações, dispersando os maniíes-
tantes.

%
A Cruz Vermelha das Senhoras

Paranaenses
Curilyba, 25 — (A. A.) — Ficou <i>-

finitivainente organizada a Cruz Ver-
mclha das Senhoras Paranaenses, sendo
eleita prcsiilcnti: a cxma. viuva I.tão
Júnior c presidente honorária a cxma.
sra. d. Etelvina Camargo.

*
Um edital da capitania do porto

de Paranaguá
Curilyba, 25 — (A. A.) — A Capi-

tania do Porlo dc Paranaguá publicou
11111 edital, de ordem do ministro darMa-
rinha, convidando as ex-praças da Ar-
mada nacional, das classes especialistas
dc artilheiros e telcgrapliistas, que tive-
ram baixa do serviço, para se engajarem
novamente para o serviço acttvo,

#
Uma manifestação patriótica

em Rio Negro
Curilyba, 25 — (A. A.) — Em 'Rio

Negro o povo levou a effeito uma en-
thusiastica manifestação civica contra o
ultraje á bandeira nacional. Tomaram
parte na manifcsifição as escolas e paramais dc mil pessoas. O prestito percor-reu as ruas principaes e fez delirante
saudação ao Tiro n. 222, cm sua ca-
sema.

v
A Liga de Defesa Nacional

da Paraltyba
Parahyba, 25 —- (A. A.j — U dlre.

ctorio regional da. Liga dc Defesa Na-
cicnal reuniu-se no salão da palácio do
governo, sob a presidência do dr. Ca-
niillo de Hollanda, presidente do Esta-
do, que expoz os fins da liga, salicntan-
do o momento que actualiliente atra-
vc5sa*o Brasil.

Além do dr. Cnmillo de Hollanda cs-
tiveram presentes ii reunião, os drs.
Cândido Pinho, .Antônio Massa, Oscar
fso.ircs, .Antônio liorlencio, Heraclyto
Cavalcante, 'Rodrigues de Carvalho, Joséde Almeida, fzitiro Gomes, An],erico
Falcão, Clemente 'Rosas e coronéis JoséAntônio de Figueiredo, Oicstcs Britto,
Francisco Coutiiibo e Carrlòs Alverga.

Os seis primeiros discutiram a appli-
cação dos estatutos, sendo eleita a se-
giiinte commissão executiva: dr. Can-
(lido Pinho, 'Antônio Massa, José de Al-
meida, Clemente Rosas e Carlos Alver-
ga, respectivamente, presidente, vice-
presidente, primeiro c segundo secreta-
norj c thesoureiro. A mesma commis-
são^ ficou incumbida, dc organizar o
projecto de estatutos c o directorio re-
gional.

O "Glasgow" 
poderá permanecer no

porio além do prazo legal
Quando aqui aporiou o '¦ Glàsgow "j

o cqnimandante desse vaso de guerra,allegàndd absoluta necessidade, 
' 

pediupor inierniedio do ministro da Marinha,
licença para permanecer no porto, tres
dias, além do prazo legal.

O almirante Alexandrino dc Alcn-
car consultou nesse sentido o Ministe-
rio das Relações Exteriores, que hon-
tem respondeu, informando quo o r\o-verno attendia ^o pedido do comman-
dante inglez.

Homem mesmo aquelle official fo!
seientificado da resolução do governo.

- •-
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thronícamundana P0LIC1AES
CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 20 de Abril de l!>17

¦ 
- ¦¦  ---¦ -- ¦ '¦¦—¦

An». mti» noltt. íi.i.n». mstitu,
• '-.¦¦ tneSiíaro o linilti ttllo utnU u
ttphinK»» ptnutlfM guirdmm «« H»
ca.lanai.

Rra om» «ihlrjtçln dt linda» toilettt»
Mvulttt ttn mutM rii|iil»«ímo», dondt
-nmifUm ¦.¦-.!.» i. !¦¦!:. Iftt dt 1 '•¦¦'*
dot «m ¦¦¦ ú .:¦ •

Mtrit laouit» tonhâvt "Iptrdttmtnt*
Bit cordiit do tta violino, «t pírit to»
l»t»ilnt K,nli»v*m ttmlrtm «mbtlido»
-*,u rlihmn da orchtitr», oi *fir*Qi)t cor-
riam, a ehtrutcira diitrlbola -erriiei d»
direita •.*•* » tiqiitrd», chegando m*t»
rao a ii i.t algumti''boaisnnUfM"eom
ílurti ..ii- traiía nu taloi; cm.im, tr»
om vtfvem de todo», t havia tamUm
multa pttlenel» dt ijiitm eiptrava mtta.

.'•!¦ . que otilivera meia, tio grandt
«v-:.. uma m-ta dt Jantar, wniou-it
•tbmpanliada do ua joven msrídinho e
de um reprttentantt da "jtontite do-
-f*", por fim, chegou o "garçoo" e
mr. qult por força qu* mme. cometia
em "btef com bnatii, ao qu» mme. k

Aggredldo e preio
Rntrt o tiM d* Urifad» ¦PelleUl,

Ctldino Marinho, ittMtttit 1 -va Krti-t.
lo Vulra »ein r.umtro, «m Anehltta, e
o teu vitloho, o lavrador Jo»o Faiia*,b»
um* ria», motivada p*-r quittoe» de <ll»
vias! tjt ttrrtno», .

Antebomem, * «oit», Farltt quando
•« dirigi* para tua caia, foi IftmMtt'
mtnit áígredido a toco» pelo cabo * em

UMA EXCURSÃO A' CIDADE DE
NICTHEROY ABANDONADA

O tn.riitc Ftliciaao Sodrti, quando com irande tnt*tnaç*o eln-ra»t-|tv
rtftito it Nictlniu, it.,*..,. , ¦ |,nica, peto tr. Nilo 1'eçanha « com a
»4o ao íuvcrnv do li.ta.1o do Ma, *•<• r.re.enç» tcl-nn* do ir. Wcnettláo

P
«ido prcaanca¦juiriu. lantanil.} mio d» parte 4o r-wl» , Orai,
udo dt um ¦¦'i ..,..: ¦ '¦..;.-etiimo fei> , O «dlíleo do Horta é vlttotn, Achara-
to com banqueiro* eiU-*n(*?<.*&.ft pcU Mu* - $.», porem, hermefiçam-rnii? feeüado.

itiniM» condutido pi*»© para n P'»'2 ! níeitulidade da vuinh» c»s>i»l. grande i _ I|4»er4 gente li dentro, "ebauf-
pnlicial d»(|u*.l* ettaçâo, onde eiteve ate t et.n|4 ,., m-iratcriact dtitmadoi a vanai; :r :: •¦ >l'>'t|-.t->t «»r*-i*-j-»r-.Y'-r --.-»- . ~~-- .1 t »V|.»-» »a)« ••'*• t *t »*¦ * X «* * *¦ I lt •»•* V * »• ¦-••»->«¦

«ontem, quando foi potto.tm nueratoe. , comtr.iccOti « obrai urbanaa. Em meio Kio creio. Com ene calor, núo
A victima dttta violência procurou ai j0 c,mjn||()i porim, o tenente Feliciano pira abi ninguém. Deve ter gente li

autorid«dti 'nlitiaet uo jj' Uiasrtcto o Sodré te«e que abandonar o* leu» pro» i r,.|0, (UmJo», fatendo planuçoet.
aprtimtoii queixa, , , .^

Sobre o facto loi .ntuurado inquérito.

Ura menor navalhado por um
perigoso desordeiro

¦.nheeido dttsrdtiro "ütitldo d»
tótít«^n«»i»iT"l. õrexci»«»V6et.Tac"ilmente Veallíada, foi,
ím. ««a de l»?ri« ínaepetvieiite de pronunciamento de um

llm tíint-leto nulio de tmbrlafutt puta- , Congietw Conttittiinte, reformar tub-
va «Ile a*!a ru» Imperial, no Mar»'. '. •'¦ ! ttanvMlmeme a - -..ntuiçío do Ivttado,
do drt>»">u cora o menor AWiro dt ttl. d» j alrjlindo ot comieioi tleiioraet para a
u annot, que ali titava tarado. *f,tr»i.lu ; ejeoljn d4i prefeito» fhimineniet e artrl

jectot, dtixirulo intacta parte eor.tiíer»- Deüvcnio-not, A' direita do corpo do
vel doi mttcriaea dt conitruccio com» i edifício do Horto, trei vaccat panavam,
pradoi por ,.¦¦>.¦¦ n«d« vantsjctoi e com ! interrompendo a rumimeio da verdura
dinheiro obtido a Juroe, . para toliar mugidot e olhar o atui do

O ir, Nilo Pe^nrat-^ieendeu, enlio, | ,,...„ com melancolia. L'm morador
ao governo e uma dt» tua» primeiraat g*, 

',,.... 
:.-.¦.. .¦¦..-» veiu ao not»

BtiBAi ruir ler tai.ri r-rii-o c«'rees<'o "» •"'» 1 **? t*""" P»'"™, •'-.'"*' Lu ndo a e e próprio, tr. MIO. a ti-oppoi, pjir ter agora metr..o come-auo „,n4(J,„ t, Alvtro, num ittto de """'í: i culdade de nomear rreníe rua. o» chefe»um regimrn rlgoroio para emagrecer. uj4 p«rvtrtid»d«. v.broulh. om golet de «l«»«LJ,^0"Sr' 
SnSitrfoSlE o -q-VmUrmi.nl. . «ngr.çtdo t qu. nav.ih. r. vn,,,, VX^ImI 'o 

ir. Kilo
»me., além de comer O -¥t.f, tomou, ^A.JiV ™«u 

Á.íitwX fitaílJ ™ traia- Pcçinh* poi-.e a diltribütr c, tcui mail
como "deitert", um chocolate acompa- ren,„ B1 C1M d, KU| pttrici iqacll» ma fiei* correligionário» e amig>.» jieloi go.
•abado de torradai,

New. andar...
* *

Reillia-íe domingo protimo um "flve-
tS-clocIc-Ha", qne mlle». Teixeira de
Barrot offeretem át luai amigai, na
sua reitdencia cm Copacabana.

» *
Tor oecaiiio do teu anniverurio na-

falido, o ir, Walter Maia offerecerá
lioje, em ma retidencia, um elegante
jantar.

Terio oi convivit occniio de apre-
ciar o fino (rato e a gentileta de mme.
Maia, tio conhecida nat nonai roda»
•ligantet.

* *
Vimo» hontem, a tarde, na Avenida:

A íolicla do io* dlMrictn wiU do ftclo
e anda i procura do dnordeiro, que fu|íu
kg» a^la » «atrcMao. _____

Proesas de um desordeiro
O indivíduo Fortunato Oonçalve» do

Amaral, preto, toltetro, de 4} annot, re-
.Mente na VarRem Grande, etn Jacaré

vernoi doi municipioi fluminentet. en
tregtndo a cidade de Nietheroy ao joven
dr. Oeuvio Carneiro.

O prefeito de Nictberor. informado
da exittencia de grande quantidade de
materiae» pertencentei ao município, e
cuidando que o momtnto nio comporta-
va dtipeta», antet. ntlo contrario, exigia
trabalho i bu>ca de novat tonte» de te'

pafrai, i um dc-ordeiro terrivcl, autor ceita orçamentaria, detíeate — ao q«e
dc varia» façanbai, cada qual n»i» au
daciota,

Honttm, eitava elle na ma di E^.a-
çio, cm fl. Clara, cibofeleando o me-
nor Joií Fortunato, morador áquel!» rua
n. 86. quando foi preso pela patrulha
•!<. rorrla e conduiido i delegacia do aj' , , .
dittricto. de obrai ji realiiaiai. O resultado det'

Ali, quuido recolhido ao xidrei, Aroa- ' u, alicnarji> feita legalmente ou nao
ral virou -bldts", empenhindo-ie tm • p»lo dr. Octávio Carneiro, fdio de que,

nai informam — de taei mattnaei, me.
diante presot altamente vantijotot para
os compradorea...

Ettet materiaeí eram. entretanto, ne-
cetiarioi r.io tó para a construcçio oe

encontro, Interrogamol-o. Dentro, no
edifício, nio haveria penca alguma. No
campo, a dutentoa metro» da porta poi-
terior do Horto, deveriam citar oi ua-
balhadorei.

Quanto» ?
Unt oito.
Üuc é que fatem ?
Plinta-íes,

Era verdade. Havia, no Horto, hor-
ta, ou quintal do edifício, cerca de oito
caboelot entregue» á faina de plantação,

Que é que plantam ?
Batatas. Batatas ingleia*.

O Horto fora, cemo dliscmoi, inau-
gurado com certa tolcnnidade. Houve
diícurto. Houve "champagne". Houve
Hjmno Nacional. E para que c que
houve tudo isto ?

Para tret vaecas comerem verdura»
e oito caboclo» plantarem batata»... El-
aa só podia oceorrer á imaginaçio do
sr. Nilo.

Falamo» co-n o morador local lobre a
inaugtiraçio do Horto e, de propo»i;o,
para lhe conhecermoi a cir política-
partidária, embrulhamos essa inaugura-

ULT
,

MÂS noticias

r.ovai obra», de que a capital f>imlncn»e ' ^0 com citaç'io de nomet que nio vi
carece, como ainda para a conservação i nnim ia caso, como Pathé, Ambrosio,

William Fox, coitas aisim. O interlo-
cu-.or nâo no» entendeu, porém, e ta-

luta corporal com o "prompudão , o , derioi» <,uc l. s. *e acna a irente uo
,..!m«iuUi'í ^"c* "e "? Il?"r,e m?"; «oM.do n. 550 da j« companhia, do 3' : mua.cipio de Nic-.heroy, nenhum *ó. re-
fr^J&Stâ^t^ &]*&*>. , ,;,--._ 3 ! paro iSi effectuado «-^« »Umas
im,. Am«!h de B»r-.« Cjvilear.te en I Entre «te e o de»orde:ro houve re- i oura», transíormanio-sc a capital turni-
ta'(»m nair, mm*. Hugo Ceai t-ibe en nhida luta. Cm tur', d.sta, Amaril coa- j nense nurta ciiadt, que dá a impretíio
erí-ie de Chiee Meu, mme, lf»«tc« Cor. | «esuiu sacar o salire do policial « com , de abandonada. e»goundo-sc a melhor
B, .»n«./1,-f™lnlif».tí'1ÍH.S kZVJZ '"= ferir e-te na coxa esquerda. i parte dos a.ooo e muitos .contes da
driro Wb51 lií«rií mtíhi mmt SÍÍtíS c™ " »,-"'i"o ('<= <""-« *'"»*¦ •<>' l contribuiçio des seu» municipes no pa-
Cuimari... muè, jódfth lieítnure ro»< i Amaral recolhido ao xadrer e, Ioiío de- I Mmentn .le um eaerdW
p>*t et Doir. mme, e ml!c. Meneiei,
mme c müe, Tei)(çirai He áiirro», miíe,
Ziilmírà Muoil en n/ir, ralle. Mirim
C.'jTÍtirt> u^tleur be*2e, mme. e mlle.
B-ti'-! Cottho. m*Ui. SgUuco ó& Ctjnfca.
cnme. Avrn»*, mlle*. Ciftro Cerquei ra,
rarr-e. Hedemeirai role bieu rr.arin. mllet.
Pe.lfrnem. rolei l.laoche», mme. iiran-
dio en ttffttat miave, mllet. S-.iilmtr,
mme. « mlle. (.'-íiu Rodrliiuef, r-ime,
yi-rnanHr. I>uv*l robe en evon ítjeu.
mne. Uuquc K-.trana en cotruj lilf«, mlle.
ChijiSotta, mliev J.kinio Cardon. mme,
Cari.eiro d» Ro:fia robe noirc r.n deuil,
mm»., e mlle. Montcllo, mmr. e mlle».
Teixeira <Js SUv«, mme. Monteiro deB.rr'^, mm*, llciira Pae» Lem« rúlie en
elarmeu.i» noir.

VOGUE.

poi», retirado para ser autoalo em tia-
grante.

O 550 foi recolhido ao Hospital da
Brigada.%

Prisão do "Urucubaca"
A' policia i-, 2.t" -ütírlcto prendeu

hontem. o indivíduo Manoel de Freitas,
vulgo "L'ru:tibaca". que ante-hontem
apói rápida troca de páittvrai, agg;
i facada^ o re.. detaffecto Lauriano Ce-
lc,'e o'e Souta.

O "L'.-i:cittiaca" foi recolhido ao xa.
drez c está sendo processado.

lando — elle agora — de inauguraçSes,
aconselhou-nos que fotsemos a S. Gon-
calo vititarmos o bello grupo escolar,
recentemente construído e installado
pelo presidente fluminense:

Os caminhos para lá rio bons, em
automóvel ?

Si-sjimos. Mas deve ir. Vá pela
estrada da Covanca.

Forno». NSo é uma estrada, a Co-
vanca: é urr. precipício. O vehículo da-
va-nos a impressão de ser um pequeno Mnrcidlino,

A GUEHflfl
0 ex-cunsul aüemão em São

Paulo
S. PAULO, 28 — (A. A.) —

Seguiu p.n.i o lii.i, pi-lu iri-ui no-
cturno da luxo, o cx-conaut nlle-
uni., aqui.

•
0 Reichstag adiou os seus tra-

baihos
AmslerJam. 1-5 i.\. 11.) — Infor-

nsam de Berlim que o Rtiehitag adiou
01 leut trabalhei atti 3 de maio pro-
ximo.

*
Os iuglezes, em França, progre-

tliram em dois dias cerca de
tres kilometros

Paris. 35 (A. H.) — Oi ingletei.
desenvolvendo a tua acçio numa fren-
te total dc trinta kilometros, prgre-
diram em doii diat cerca de tret l:ih-
metros, ape-ar da reacçio do inimigo
e da rara violência dot seus contra-
ataquei desordenados e levados a ef-
feito pe'.at melhore» e maii omidera-
veii tropas de reforço, a. çuati foram
diiimadas. O saliente de Guémappe e
de Croisüles desappareceu e 01 in-
slerts estio agora no alinhamento de
Cambral. depoii de tertm expulso o»
allerniet da margem direi-a do Ks-alda
e do canal desse rio. O irnmigo parece
ser definitivamente impotente para de-
ter o movimento de avanço do» ai-
liadot.

A actividade da artüheria foi a nota
saliente na frente franceza, tomando
intensidade muito significativa em
V-ttsi todos os s-ctores.

Xh'"'"''"" "Tr """iPRIMEIRA DE HONTEM
Nlo obstante, . dtipeito d» .nearnl» I ai..i-ii« .

-ada r.iiittníl. alltmi, eontinaamot a|
ganhar ttrrtno noi ponte» Imtxirtantt», HVlnA ALttjtir. N0 pECHEIO
„«. ennaiiiu.m o nuiu Drtnctiial ooje-1 que conititutm o noiii» principal obj.
ttlvo. Atravtttendo a ravina dai An-i o tr. Udt d. Catlro «,.-",.,"',1,\3t„
Wplnti. a U... de Monchy, omo, avan-, .^..«tl tm.to qu. te 

g«
çando na dlrtvçlo do planalto e »nlm. ^Vt.K. St atít * amda ¦"*.. peta iniuaii-
mtlhorámoi o noiw domínio deu» po-ir.nt,, d» ttu Juuo. T»o «wiuptceia .
licio.metiri, eontri a qual «t vío con- £,iií*ni«mtnit 11 vem ''••""•''"f,'".;.'

ú.n.,m,n.e,qu.br,r o. ..forço, pertina-j .^,,^«^.1,.^. «JJ-.J^g «';

iti dot allcmie», , hitcadortt dt notieit» tbtaiiM». o ttcetib.-
Na região do Scarp», a artilherta alie- ] Hm.,t o nttte mait Mttro Urroumti.

mi manlfet.» grano. acUvidadt. ma» HLgjjgHi 
JJ-J.»». „»»,';„ 

«*„ 
Jj

notsai optraçí.» d. centra-batena. ylS^í^^^^a^SVlin

a inclemencia das
num

de cargos recentemente creados.
Montem, estivemos, iu-f* ..f"™* de

cinco horas iuceessivas, ei.i Nietheroy, | barco afír0ntando
percorrendo diversos tre;hos da cidade e i va(!a, procellosas. Mergulhava
verificando, de vxsu, o lastimável estado 1 t,jrran(:o fyr.do e. quando se err-iia no
em que clles se encontram, f-030 na pra- 1 uuiro |ado do perigo, voltávamos de aju-'
ça das barca», q;c é o primeiro porto ; janIe de "chauffeur" á pa3.ageiros do
dc terra feminensc qus o carioca palmi- ' a,ji0i no seu a.s«cn*.o nobre. Outra vaga, |
lha, se exhibe o imperdoável desleixo i ;Jt0 f. outro buraco formidável surgia (

r.rlin' do governo municipal dc Nicthcroy, pela [ ^deante e o rcrobatico balanço a r.ae
prava, em parte mínima

0 senador José Marcell.no
agonisa

S. PAULO, 25 — (A. A.) —
EMA luifii/iint'- » senador Josí

«1 «t• - tem Nído muito

adjuvada» pelo talado favoravtl oa „q "arrtilo" dt uma -pocbadt" qut nnn.
atmotphtra, parteem faitr diminuir tem foi itvada no tttcrcw, a titulo dt oi*-

gradualmente dt ÍB»n«ldad. o <*£>«"«•; ••,J{i,t4iliB10fc 
,nlr.„nui. ,„ bat M a

mlgo, e 01 noiioi artllneiroí, manienuo inlrnc;»_, 4, Mi|tni« criuea t autor, qut'
conttantemtnle tob o mu fogo a via ler- r<Bdu proporcionar as mittt.o a op-ortu-
rea de Arrai e Pnuel, tornam difficil' nida.lt de <omp.ir uma (>»it,iiJra, »»nto orl-

11 .L..I. ~.n,« A. muni. t";a- P«o mtnot airadtTtl. .Maa ». ». »•«
aos allemiei o abastecimento de muni- «(ll 

('|()( pen, ^í,,,,,,, M ,M, „Mr»n.
çúei. E' no valle do Scarpe que a luta WlN porqu» o tompotimr tiirtioulht o
tsti empenhada com maior violência. ' "arrtílo". Aliit, nio »r«ci»»varacit dlier
Jim.i. a lolidet da infameria britanni- j J-Jj 

i-j~. 
^'""^'.idV^VrV-

ca se minifettou mail eiplendida 0° htndido... PrKtltoi do offitio... »agne-
qoe no homerico combate que »e det- n»ai»mo !
tnvolve neite momento entre Gravellt. M»« ? PuNIeo tem r»tio de **"»"»»••

r . -,, como '.-i, que o nr. I.uit <if Ciitro. o al<
a t-reiiillc*. . , , . ' 

got da mualea e do» cantnrt» íulianot, te
Ao sul, onde a batalha nio c lio in-. ¦-.¦- >n trabalha dt ¦•-:<• altuma cei-

lenta, fitemo» bom progressjl durante 1» banal como o llbntto dt I«da Aleare,
„ nnt,« n.aa.rl. - ••(• —.nKS quando nau ti» ne»le Rio de .Itnurn ju«ma noite pastada e cita manha. Ju „al| MU ^ «gra-ada fabricai

A tomada de \endhuille, mail ou me- a, nrgalhtdai -ui »e cham» A cana Su-
not a meio caminho entre Saint Qtren- xtnna
tln e Oouai, e que corta o canal de Saint', Ora. poi». nio í que o bandeirante tr.
Quen.in. privou o. allemit, de um» da. j t&*J^%$Fs££Í rtiSiK
li:»t principie» linhat de communlca- dose et nomes dot -•• • 1 -¦• alfumta
çír». A tomada dat grandet aldeias de «itua-"«» d» t—ta e adarun fo-»e-lbe 1 par-
Be.nc.mp. Vlll.r. c Plouich onde mui- fô#j^n^±^%2itot allemies capitnlaram, pòe em nos- pr,yrK)rç«., j, n,j,, ,m,í, .j.n, v- lamcn-
tat mios a posição mestra do lado op- umo» que o conhecido critico it tenha
potto da íerro-via de Genneleur e rteti- eipotte a Uo dettiradarci» provas; mas,
t> ji • j x, >¦ »¦•" ¦'***::¦ •••-•. rer-iroi. foi nor*ítea a nossa frente na direcçio de Mar- £,e"n'™ ,0cu^,im(„, 

"l„itnlVt 
ieli eaiola

coing, localidade da qual estamol agora de que ». ». »e ternmi, na imprensa, o
apenas distantes trei milha». ( chefe supremo, quer di»«r. a escola no»i-

tfm rir,. „,.., —n!« ..ll.ni.a -.¦,. t.va. cujo lemma c: tcusi super jnn,a.Lm dos traços mau saliente» deite» A„im' ,fndn tmo nl, di^r qUf 0 lr_
combatei foi a lubtia e frlsante reafftr- -,„, de Caüro foi muito infelia no seu
mação da nossa supremacia nu» ares: "arreilo". Ho infelit que ti aereditamo»
hontem. abatemos quarenta aeroplano» ,"'.,'''!° "ltl,f ° *",<,r •*»"-• ." "j1 "?"*

,, , .' ,, fis-ira no» cartaies e annunetes in, jor-allemaes, quinze dot quae» re esmigalha- nat< j

4000 LAiMBERT 400Q

mrrclal SOftíj,
AMERICAHQ

p.t'.-. S

it sei ,-.

SEM C0IIR\R,
4.000 •'.MO

•>>'¦))

visitado.
ri

Corameotarios em torno de um
commur.icado allernão

í»EQUENO INDICADOR
Café-. :

CM ¦ — (Cafí e chocolate) — Rua ij
de Maio, 19.

Jota — .(na !o Ouvi.i-.r, ijr («-«ciall-
da^e ¦¦m café tn*ji«!o>.

$\fr,inh-j dt Ouro (rafe e eh*.co!ate) —
£u« Lttíz de Cantei, 2.

PatQQaic — r<*j.i Oònçtlvei l)\i\ 44 (es-
p**rÍ3licf*de í*m café a t>?vt).
Hotti» :

Atemda — Av. ííio Hranco, í$í\6i,
í,er:r<jt — I*raí.i th I-I-i:'*t,jí*).
Fluminense — Praça da Republica 207.
üttfho — Kua d'it a-\nilra'i:iF, 19,
Fk- Ftiiire — líu,, dos Andradas, ro.

Reitaj-antcs :
Asiitw — K-ja 13 de Maio (Thtatro

•Municipal).
Câmpestrt — Hua Onrivps, 37.
Paru — Rm Uruguayana, 41,
Síadt Munchen — Pra^a '1'irailentei, 1.

Diveraot :
Caia tioraath — Kua Sete fíe Setembro, '¦.

JJ3i eipecia!i'la'Ie em Instrumentos de óptica, j
tatu fratt — 1 .Machina» ile escrever e ]Tat/a' iíe^iitratjoras; — Rua 'iü ÜutJ- jdor, 115.
Caia Geraldet — (Artigos para pharma- i

ciii, mate ria ca -«ara bosplUef, óptica, etc. >, '
rua do Hospício, 118.

Coji Menno (artigos de cirurgia, óptica,
etc ¦ - Kua do Ouvidor. 163.¦' Collegio S. Senhora da Estreito — Para me*
ninas c meninos, Rua Conde Bomfim. 220.

Leiíeria Poi — Uiitribuíçiú Jjerfeita e es-
pecfal, Vt. Dias.

«Dr. Sitvino Mattos— Dentista — Rua Uru-
guayana, i c 3 — Tel. 1.555 — Central.

aVoía — 7.at.i secçlo é (rratuita, ndla sô
indicamos as casas íiue pela sua ser:ed.idc
se rccornmrndam.

¦¦¦¦a-»» <f> ¦»> o» -¦--•¦¦-
UM CRUZADOR URUOUAYO

PARTE INESPERA-
DAMENTE

Montevidéo, 25, (A, A.) — Partia
inesperada mente daqui o cruzador "Uru-
pny", da marinha de jruerrá nacional.

Sabe-se <iue a referida Indlonave vae,
iuntamente com um vaso dc çucrra ar-
jentino, fazer 6 serviço dc vigilância <lo
estuário do Prata, cm vista dos boatos
da existência <le um corsário nestis
Iguas.

. o a»

cidade. .Nesia .
ajardinada c na sua maior extensão
apenas Jemarcala para futuros ajirai-
nantentdl, o trar.seuMe nio pode .eixar
dc defender-ic instinetivamente eom i
lenço nas na-ir.os contra o mio cheiro
uue se c«p'iI«H, no »r, m ,

Um ati-omovel levou-nos ao airro do
Fon»-ca '-c--l c«-"-i -'¦¦• -•»: 

,- foran-.

"Peréréca" bateu o "record"
"1'crrcca'' — vulgo <!a naeio: ai Maria

Rosa da Conceição — apitar cos seus
;j ann.j» dc edade, é uma desordeira corstnaçío as ipieixis que nos
pertí-o-a e incorrigivel. ' traziaai eram uu.i tnerk. »s ^ in»i»

Hontem, quando ttlla promovia, armada Ie, \ Tní c a travessa in.liiteaa», cstiu
dc pio, des-.rdcns no laif-o do Rncanta- ; rin»bas em deploráveis condisôcs. --ao
do, foi prcía c levada para a delegacia , tèm calçamento, como alias suecede com
do 2','' districto. i grande parte das ruas de Nietheroy •—

Só ahi, este anno. m livro de "prisões ' 
rul5 larga», sytr.etrica». rcveladoras ço

ligeiras", o nome de "1'erereca" figura
52 vezes; no 19" districto já toi ella
presa, também, somente este anno, 26
vezes.

Positivamente "Perereca" bateu o re-
cor" nas prisões.

Dansando na corda bamba
Luiz P.eis Evangelista, residente no

morro do Livramento, c um rapaz que
se dedica á dansa. Qunjjdo para uma fes-
ta :ia Cidade Nova elle nio era convi-
dado, penetrava tranqüilamente c não
levava algumas bengaladas pelo lombo,
sendo cuspido íóra da porta da rua.

Mas, o Evangelista andava promplo c

ruas larga., -, .— .,--
modo cuiclaloso e inteligente c?mo to
ram traçadas. E ha um taao, que me-
rece registro: de todas as ruas nictne-
rcyenses. que se não recomrnendam aüso- , ]-i(2a e faltam ser edificadas duas salas,
lutsmente pelo asseio, a mais suja, a que ^ professora, com uma delicadeza toda
provoca a impressio dc que nunca OO? | pesanai, sabendo da nossa intenção,
teve o favor de uma vassourada, e a .n- . pronjptjfjcoti-se a mostrar-nos o edifi-
digena. isto é, exactamente aqueila onde ; cj0_ Acnavamp-noè ainda á sua porta,
tem sede e estação o serviço de limpesa j (*omo cra natural, indagámos qual era
publica. A travessa Bomfim,^as ruas ia 

| a u,iiijade da primeira sala, que estava

Paris, 25 — (A. il.) — A " Opi-
ciamos obrigados, se repetia. E, pas- [ nion" salienta t conímenta o facto.
sando por esses precipícios, recordava- j que diz ser da máxima _ importância,
mo-nos (tos gigantescos projecto» da li-' «e que o ultimo communicado allernão,
gação de Petropolis á Juiz de Fura por i consiwado até agora vj ais suecessos
uma estrada de rodagem ) militares, seja nm verdadeiro manifes-

Conseguimos, cmíim, chegar a São! to dirigido ao próprio povo aliemão
Gor.çalo. Logo ã sua entrada, acha-se' terminando mesmo por um patético
erguido o predio. ainda novo e não 1 appello ,í população do Império. A
completamente installado, do grupo es-1 " Opinion" diz que se justifica esse
coiar Dr. Nilo Peçanha. j facto com a agitação popular, nos rc-

A sua inauguração foi recentissima. j vezes militares contínuos c a impossi-
Houve discursos, mas não houve Hy-1 hilidade de reagir contra a enérgica
mno, nem "champagne". Em compen- ; pressão dos francezes e inglezes. Pela
sação, liouve distribuição de doces en- ! primeira vez o commur.icado aüemão
tre os presentes á cerimonia. O sr. | mostra a perspectiva de uma derrota,
Nilo apreciou-os muito e fez um dis- j £ Mte facto deve constituir uma data
curso cnthusiasttco. .na historia da guerra.Peneiramos nu grupo escolar, afim de

Soledade, a alameda São Boaventura,
travessa da alameda, rua Benjamin Con-
atant, largo do Barralas, uma irfintdr.de
.le rua. c travessas da capital flurninen-
se estão em condições ues, que exigem
essas condições não so os trabalhos je-

a nossa frente.
Ah ! E' a s.ila-reservada.
Mas, reservada a quem ?
Aos alumnos e alumnas. E' o

W. C...
'„¦.,, ¦> ......r:-,:-,:.-. .mim-..-.-:, rr,r,..r,o ,: .¦-.-¦. ¦ -¦,..• ¦ ¦.¦ ., . ¦ ..,, , ; ^^o. logo * entrada do grupo... A

chou a Associação Brasileira dos Phar- paradores da Preteitura comei «"£" | engenharia çonstruetora puzera a fren-

os outros prédios se
.,., ,,..,. -, -.-•• - ¦¦ • ••— menos visível. A ex-
completo, feito cora pedras de natureza | travagancia dessa deliberação não nus
c tamanho varias, está _ a reclamar a 

j jnnibiu, comtudo, de verificarmos a
attenção da joven autoridade, em cujas r excellencia do material escolar com que
mãos ae acha a -Jirecção do -f.iiportante foi 0 grup0 dotado,
municipio fronteiro da capital '-a Kcpu- Feita, porém, essa visita, voltámos a
blica. Em todas as ruas que hontem per- | Xinheroy, supportando as_mesmas peri-
corremos, em numero de mais dc duas ; pecjas da viagem de ida e 'verificando

dezenas, parallclamente ao meio tlOj.ou ; m:ii5 uma vez, o inqualiticavel 
'estado

icrspcctiva do meio fio das respectivas | de abandono em que se encontram as

achou a Associação lirasiletra los rnar- parauuin u- «••—-• ¦-•_- r ;. o-iblica. . B • • i
maceuticos. com »éde á rua da Quitanda, , intervenção urgente da hygiene p.ion« . te, no interior do
n. 14, que lhe deu um talão de recibos afim de evitar to*rao».e.pe-«--l* sauoe cm ,çdos ,
para cobrar as mensalidades do, asso- J do povo. Ojcalçani-ntoü*^&&£ Ço^loca 

no sitio „
ciados.

Está claro, que o dansarino recebia o
cobre o gastava em farras, indo hontem
o thesonreiro da Associação queixar-se
do malandro ao i" districto. Inquérito,
agente no encalço, etc.

Os Gomes vão casar-se
A policia do 141 districto achou graça

honttm no namoro do Braulio Gomes,
com mlle. Carmen Gomes.

O pae desta, o sr. Manoel Gomes, ne-
gociante estabelecido á rua Senador Eu-
zebio n. 544, queixou-se ali de que o
enamorado já havia feito uma asneira,
isto é, elle a havia raptado.

O commissarb, a principio, mandou
gente Xavier procurar os fugitivos

alçadas, corriam águas lodosas, que se
..volumam em tempo invernoso e, ao con-
trario do que acontece com os rios, ria-
Ci

cho"s"." ribeiros e córregos, em vez de_ «or-
rerem para o mar, correm para o interior
das habitações nictheroyenscs...

Além disso, em algumas de taes ruas,
aliás populosas, não somente se notam
esses escoadoiros irregulares, como ain-
da, assim na rua lienjamin Constam

osnegociante abriu

preciso

Instituto dc Electricidade Medica do
Dr. Álvaro Alvim. — (Súde da "As-
sistcncia ás Creanças Pobr-.s", tubven-. Iner0
cionada pelo Governo), Tratamento de '

Iodas as moléstias internas c externas
pelas i/randes medicações physicas, in-
clusíve Raios X. Largo da Carioca II,
Io andar, das 11 ás 4 horas, dias úteis.

na Estação Ho Meyer e quando ambos I ""'r 
e*xernplo. verdadeiros charcos, com

chegaram presos e contaram <jue que- ^?llas «tonadas e a inseparável esta-
çio de mosquitos proliferes.

A alameda de São Boaventura, que c
um trecho deveras encantador e lindo
da capital fluminense, encontra-se aban-
donada. Do antigo asphalto, ha vesti-
gios facilmente verificáveis, e certo,
mas vestígios, que des.ipparecem onde
surgem os buracos. Atravessando essa
alameda, tivemos opportrmidade de vi-
sitar, ainda que rapidamente, o Horto
Botânico, ha pouco tempo inaugurado,

ri;»m casar-üt, o
braços e disse:

— Mas, para isso, não cra
fazerem escândalo.

E resolveram todos tratarern dos pa-
peis c comparaecrem á pr*'oria com-
petente.

Colhido pelas rodas
Pela rua Archias Cordeiro, no Meyer,

hontem, á tarde, guiando a carroça nu-
1.008, passava, o carroceiro Ma-

notl de Carvalho, portuguez, casado, de
33 ánnoo, residente á rua General Pe-
(Ira n. tf. ,¦Ao chegar a certo ponto daquella rim,
Manoel, tropeçando, caiu e foi colhido
pelas rodas da própria carroça que con-
dúzia.

O carroceiro, que recebeu diversas
escoriações em vários pontos do corpo,
foi iniVlicado pela Assistência, e, de-

representantes da casa j pois, recolhido ao hospital da Santa
1#> ftítn tffi''M ! "—aS''*» t m

Do oceorrido teve commumcaçao a
policia do 19o districto.

A MARINHA VAE ADQUIRIR
NOVOS HYDROPLANOS

O ministro da Marinha resolveu hon-
ttm com os
.Standard a acquisição <le
hydrtiplanos, de grande modelo, que re-
iorçarão a nossa flotilha aérea, com-
rtiandada pelo capitão dc corveta Pro-
.togenes Guimarães.

m <f et» > f

Estreando...
O facto passou-se pela manhã de hon-

tem. A familia do deputado José 'Boni-
.facio, residente á rua Estcvcs Júnior
n. 6S ouviu um ruido no fundo do
quintal da casa. Um creado foi ver do
que se tratava e verificou que vários

ruas c travessa?, em sua quasi totali .
dade, da bella cfpital fluminense. En-! um bloqueio dissimulado contra a Hcs-

0 "Mongólia" afundou um sub-
manco aüemão

Sovi York, 25. (A. II.)—O correspon-
dente da Associated PreH. era Londres, an-
nuncfl que o com mandar, te do tranuüan*
tico norte-americano Mongólia, hoje chfBfl*
do a um porto britannico. declarou aos
representantes da imprensa e áj autorida*
des "uc, no dia 19 do corrente, metteuj ¦•
pique, em águas ing eras, ura lubmarino
allcma-), quando este se preparava para o
atacar.

Os artilheiros do MangoUa fizeram fogo
á diSTancia de mil jardas, e logo aos pri-meiros disparos destruíram o penscopio do
lubmarino. *
Augmenta a corrente a favor da en-

rada da Hespanba na guerra
Madrid, 23 — (A. A.) —- A opinião

nos circulos políticos e ofíiciaes é que
a situação internacional está seriamen-
te aggravada, estando os ânimos popu-
lares exaltados.

Insi?te-se na noticia de que existo

• A partitura nadx tem d; interessante, t*
, rr.e-rnu raonotoia, de principio a fim. A«

vtlsai, oi durtto*., m trtof, e wm sexteto
nn s-gtjnd?) acto, q*ie pod'* ter n*.*tr-t ef-
feito. tSo um rosário de banaÜJade. sem
ei-lofidfls. A instrumenfnçílf. c IrrífOfU. &
c«-.ir.i»;!;tor cjrrei*>u eiaseraiamrnte noi
in»tnimentos de s^pro. dr maneira a sobre-
pujar 0% de r ¦ '¦; SlHamrnte a partitura
nlo rr«r»tiria a ntn* analyie, e è de eitn*
nfc.r çue o «r. I.tiit de Cas-ro, criilcn ir.u-
sical, nio tíveiie feito sentir isso ao ev
ferçado mae«trn, Acrçejitímo* que o ennv

f pesitor bem 'jrienftdn. podia farrr mMhnr.
j Ho deiemjifnho dcstoc.tr.im-ite Nitslin*.
I Serra. Uno Ribeiro e Henrique Alves.

rr»p»ctiv»mcnt«\ n.» parfit dr \n.nt5ci».
cerde Caontchoncoff, e Patricio BUnbee.

0% ic<Sírios sSo bons. prlnci-.almente o
etn, que representa o "Cíub dos $'\>

Ires de Arollo", nau ou meno» corao r.t- R.

ram no solo. Pa< nossa» machina», ape
nat dna» não voltaram át luas bate».
Os nossos aviadores sempre haviam dito
que, te viene uma semana de bo.11 tem-
po ininterrupto, eilei te encarregariam
de varrer dos ares os aviadores alie-
ntãe«, e manda a verdade reconhecer que,
durante estes tres ultimo» dias, em que
a atm isphcra se tem mantido favorável,
clles fiieram de facto unia estréa auspi-
ciositsima.''

*
Os franceze* penetram em trincheiras

allemãs perto de Moron.illers
Par.-j-, 35. (A. H.) — Communicado

offici»! das 23 horas, dc hontem t'• O dia de hoje foi assignalado por
vivo canhoneo cm toía a linha.

Continuamos os noisos tiros de des-
truição contra as baterias e organiza-
ções inimigas nat re,;iões de St-Quen-
tin. Oise, Corbeny e juvincourt. Consta-
tamos explosões '.m a:gumas baterias.

As nossas tropas, conduziram para a
reaguarda quatro obuzeiros de dez .
centímetros e meto. tomados nos ttlti- Mattos tdoprnpliiiu no chfff demos combates do plana.to ae Chemtn- ., ,
dcs-Damcs c não comprehendidos nas P«>»l«a, comniunicnnilo-rhe 11 in-
cifras precedentemente dala» á publici- . rosSo do território liuliiatio pord,1Perto 

de Moronviücrs penurámos nas ; 
Parte do eoT(!rno do E.tndo de

trincheiras allemãs, que encontrámos . Sergipe.
cheias de cadáveres." » «¦»«ti. »

Affirma o sr. Hilinkoff qne a Rússia I 
'* 

combaterá até á victoria final j 
UMApFCD?nLi\rrRiARn0roS^BRA

Petrogrado, a; - (A. H.) - Kuma PERT0 DE CABO FRIO
renn-ão de confraternização ru«so-ame-: A' 1 hora da madrugada, ancorou no
riesuu, á qual assistiu um immenso au- p0rt0 a cha]ancir,-, "S. Paulo", cainditono, o ministro dos r.egocios estran- . ......

e o embaixador vmi noticia sensacional. A cha.an.lra
enthu-

r.r,(|

Mais um "contestado" 
que

surge
S, SALVADOR, 25 — (A. A.)

O delegado rritloaul I.llierntn

Foi preso hontem o ladrão dt
jóias da rua Barão de

Mesquita

UMA BOA DILIGENCIV DAS
AUTORIDADES DO .

DISTRICTO
.Vi autoridide» do :C ,!!!••• .),

xo'Mr no dia ij do corrtnt, o »r v.,.
cio da Cmt», reiijer.te i rut Bi ; ',
Mo»iuita n. its. de que. nt ntid
dí*e dia, 01 kidfSet penetrar.^ ¦
re»identii. dahi furtarim jsisi
qut at de maior valor etitr.;
gijnde de prau para lenhora ti
et'ouro com doit brilhantei, M-t
tifhat de oura e brilhante,. •„•
dt ouro com duat rr.ed.lhat >!.--
netal, tendo cada uma ura .-
utia fipa de aievichc com tr. -
dt ouro. uma dita de marfim
rtnte plaque fino. ilc-.mi he-: .
atro, tfórt outros objecto» dc
valor.

Tomada em con*ideraçU
apreteniad», pot-ne em etr».
tolífita do roubo o "(ter.1-
testacalo naqueüe distric
to anoitecer conaeiri''.i e!>
trabalho, deitar a mão a .'v .
Oliveira, vulgo "Cabelleirs".
roubo.

Levado »o di«trict>, ahi. áspiil'•ilmente interrrjrado pelo deie^a.
fc<sou o crime, ditenio iir.'.z
dido as joiti ã Doiiinro> Jo«c -- '.».
mo», renlente i rua Franci': ;;«¦
nio n. 1?:.

Manda!" nroctt-ar pela ; • • •
foi esta informada de que e«#e ir.f :'t>
havia partido no dia to ;..-.-3 5 •• ,.
tcttd." transportado stta M;;r;~ -,
Centrei, para n'te esta te!e*raphe . pv
licta apprehender a corrtnte se ;'.¦ •.
•••.ie foi vndids ao portttr.tez ,':': r.io
Silva, taverneiro. re-Idente á r.ts rna-
ei<co Eit-enio n. 8t.

Hontem. á noite, foi offici".',-¦ --'•<
autoridades do 16* districto i ?<\:h
Central, para q-ie e«ta telc—sphe "• "*
ücia de S. Salvador, afim d* ali st:
enturado o intrujão e appreher.iüns il
j^'at. 1 1 ¦» a f

Não se brinca na unha dc bonde
A menor Marina, de 6 .'nr."s de

edade. filha do tr. Joaquim da Síl'-J
Arúàjo, residente á rua Sena ir I

1 zebio, 6;. brincava hontem „ r..-i
I linha do bonde, quando foi apa
! pelo c.irro da Líght n. 2.3$$, es;
í conduzido pelo rootorneiro Ai

Iy.urciro.
Marina, ficou apenas machuca.

a policia do 14" districto apure;
I resro*rthi'Ída'ie do motorista.

.ent

:>
at»

;hi li

ia e
a ::•

panha. A propósito, os, jornaes dis-
ram augmentados. Acha "La Na-
cion" que está informada de fonte se-
gura que o governo portuguez cederá
aos Estados Unidos as ilhas da Ma-
deira c Açore3 e o porto de Lisboa para
que se estabeleçam bases navaes, de
modo que permitta a operação da es-
quadra de submarino» norte-america-
nos, que, como se sabe, são cm numero
considerável e recentemente, com a
(•ntrada daquelle paiz na guerra, fo-
ram augmcn;tados. Acha " La Na-

,,.| ,, cion" que isso i um pretexto que oc-ctheroy e que o sr. .Nilo Peçanha,;com j culta a intcnção dc cercar a Hcspanhauraçoes | p0r t0(i0B 03 lados, forçando-a a tomar

tretanto, os nictncroyenses contribuem.
iomo dissemos, com 2.000 e muitos cor.-
tos annuacs para o erário municipal,
quantia que de certo chegaria para imc
a capital do Estado do Rio, excepcional-
mente favorecida em encantos pela na-
tureza, fosse aquillo que os seus diri-
•fentes não querem que eli.a seja, des-
forçando parte da receita arrecadada no
pagamento de uma avalanche de buro-
cratas.

Cumpre que o dr. Octavio Carneiro
s.e desinteresse menos pelos serviços de
conservação das vias publicas de Ni-

menos discursos e mçnos ,.....,..,
dc repercussão jornalística apenas tran-
sitoria, volva também as suas vistas
para taes serviços, correspondendo a
confiança do povo da capital do seu
Estado.

contüia na região occipital e escoriações gc-
neratliadfts."Rodrigues, transiKirtado para o Posto
Central de Assistência, foi ahi conveniente-
mente medicado, stndo em sef-uítla, em es*
lado grave, removido para o Hospital da
Éjcnta Casa.

A policia do 2-,0 districto teve communt-
cação do oceorrido. m » ¦ a ¦¦
FICOU SEM A MOBÍLIA, SEM

O DINHEIRO E... SEM
A MULHER

"Adeus, lambão. Fui embora com o
meu querido amante Jacintho, e, longe
de ti, vamos gosar uma lua de mel per-
feira. Adeus. Margarida da Concei-
ção. "

Foi este o original do bilhete que,
pregado á parede, ao regressar hontem,
á sua casa, á rua Silva Mourão n._?i,

companhia nacional 1)1',
Seguro mutuo contra foí.o
—- Jlnu. da Quitanda, <18. — To-,  
tios os seguros effcctundos tíostltJ projectos de malandros "arrecadaram" no Meyer, encontrou o nacional José
companhia iliirnnte o anno passa-1 varias peças dc roupa ali depositadas.
tio, devem ser reformados, ihctli- í Deu-se o alarme e a policia de ronda
ante o pagamento _ no escriptorio | ^Wj».^» 

"^ 
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Cândido Paulo,

1 'Vt, ¦¦m: ¦>

¦w .

¦;

$¦¦

supra indicado, ilas respectivas
contrluiilefies, nt6 as 17 horas ile
30 (lo corrente.

«1 «¦«»»¦ »

A sessão de hoje na Academia
Nacional de Medicina

A Academia Nacional dc Medicina
rcuiic-sc hoje, ás K horas da noite,
em sessão ordinária.

A ordem do dia consistirá da d.seus-
Bão das duas anteriores, que são:

— Caso raro de oto-mastoidite

gonocpcccnica 
e arthritc secca, cura-

as pela Radical conservadora e o mer-
curió colloidal clectrico, pelo dr. Fran-
cisco Eiras.

II — Novo processo para a determi-
nação da data da morte, pelo dr. liei-
miro Valverilc.

Sobre a primeira comniunicnção, fa-
lará o dr. Oscar de Souza e sobre a
segunda, o dr. Francisco Dias dc liar-
ros. A sessão é publica.¦ ¦ » g»-o nm

Chamamos a attenção dos interes-
sados para a publicação que faz a As-
eociação dos Empregados no Commer-
cio do Rio dc Janeiro cm outra secção
deste jornal.¦*» OU» •»
Bom Café, Chocolate o Iloitibons
— Só no MOINHO I)R OUKOi

feí

A?3 missas de hoje
¦Rezam-se as seguintes, por alma de:
Carmen Margarida dc Lima c Silva,

ns o \\i, rra egreja de S. Francisco
de Paula;

Dib Simon Haidar, ás g \\z, na ma-
triz da Gavça;

'Laura da Cunha Teixeira» ás 9 \\z,
nn egreja de N. S. do Amparo;

•Edelvira Oliveira Schubach, ás S ho-
ras. na matriz du Engenho Velho;

'Frei Gregòrió Meyer. ás 7 1)2, no
Sagrado Coração de Maria, cm Pc-
tropolis;

Jassò da Silva, á*; o horas, rra ma-
triz de S. Cbrlslpvão;

Nenõ. ás 9 i|í, na CRreja de X. S.
do Parto;

Iicliza Cid dc Amorim, ás 9 horas,
110 Coração de Maria, Meyer.

Pedro. Alfredo 'Cil,
João Francisco Santiago. José Jacob e
I.uiz Teixeira. Todos clles têm menos
de quinze annos dc edade e o 6° dis-
tricto pensa cm dar-lhes um destino
conveniente.

Um dos muitos arrancos
policiaes

Dc vez cm quando, as nossas autori-
dades policiaes dão para simular uma
campanha contra o jogo.

Hontem, o commissario de dia ao 5o
districto achou de bom proveito fazer
uma "fitinha", prendendo d. Thereza
Joaquina, que no fundo do predio nu-
mero 128, da rua JAaristo da Veiga
bancava um "joguinho" de jaburu', o
dado, etc.

Foi tudo apprchendido — dona, ca-
deiras, mesas, moringues, etc.

No emtanto, as vistosas casas da rua
do Passeio, que, nem a licença de func-
cionamento para o corrente anno obti-
veram, segundo parece, lá estão de sa-
cadas illuminadas, com suas orchcstr,is
e as amáveis "danscit!;cs" c " chan-
teuses".'

O commissario Passos pegou
57 innocentes

O comniir.snrio Passos, hontem de
ronda no 5" districto, achou dc bom
proveito liar um pulo áü sórdidas lios-
pedarins da zona Misericórdia c adja-
cencias.

Foi proveitosa a visita, pois nclla
conseguiu a syhiparh.ca autoridade tra-
var relaçücs com 57 innocentes " jo-
vens", que ali permanecem durante á
noite.

F.stá uma belleza o xadrez do 50 dis-
iriciu, para quem precisa ile cozinheira,
COpcira, arrumadei-a, l.nvadeira, etc.

Victima de uma explosão
O caboqueiro José Kodrif-ues 'Marquei,

dc nacionalidiiflc porttigueza, casado, de 38
atuitia de edade, morador á run Pá n. .'9-t.
r.ü Piedade, hnntt-m quando trabalhava em
uma pedreira na estação de Mansii, foi vi-
clima di? tuna explosão de polvor.1, receben-
th queimaduras do primeiro gr.ío, em va*
ri;ts pirícs do corpo ; feridas contusas nas
regiões innlar esquerda e frontal; dlstensüo
da articulação tibio-tarsia direita ; ferida

Monteiro, que máo giado a sua edade
dc 53 anr/,s era ainaziado com a rapa-
riga Margarida da Conceição, de 22
annos. Talvez devido á sua pouca edade,
Margarida pouca importância dava ao
velho, tendo entre os seus adoradores
o cabo reformado da Brigada Policial,
Jaciniho de tal, que tirava partido do
seu "pé dc alfercs".

Jacintho tinha as honras de ser o
prcfcrjio entre os demais apaixonados
da rapariga, e assim como soldado cor-
recto formava cm primeira linha.

E a razão do bilhete acima transcri-
pto: ahi fica percehc-s edeede logo ha-
ver o cabo surrupiado da companhia
do velho, a amante deste.

E foi apertando, nervoso, entre a
mão o tal bilhete, que entrou hontem,
pela delegacia do 19° districto , José
Mon'eiro, que a4nda se queixou de ha-
ver Margarida lhe carregado a quantia
de 30o$oóo, cm dinheiro, e toda mebi-
lia.

O commissario Keis registrou a
queixa c encarregou o agente 159. in-
vestigador do districto, de proceder a
diligencias para a descoberta do pa-
radeiro de Margarida.

EXAMES SUSPENSOS

O ministro mandou rever as
provas de álgebra do

Collegio Militar
A' vista da exposição feita pelo ge-

r.cral Roberto Troinpowsky, inspector
cos estabslecitnentos de cnsirm militar,
o lituhr da pasta da Guerra ordenou
que uma commiss5Q especial ç estranha
ao corpo docente do Collegio Militar
derta capital revisse todas as provas dc
álgebra dos alumnos daquelle collegio
qut levaram gráo o, nos exames ali
effectuados.

^.Motivou essa providencia terem sur-
gido reclamações contra o critério do
ejtaminador desta matéria.

¦ ¦'¦ ¦¦*»»> —j-g-Mt-t-i tf». ' ' —

COMO A ARGENTINA ÜISTRI-
BUIRA' O SEU TRIGO

Buenos Aires, 23. (A, A.) — De ac-
con,lo com a permissão concedi.ia pelo
governo, para a exportação de trign. ca-
berão 60.000 toneladas ao Brasil. 6o.nn.-i'
á Hespanba, 8.300 á Noruega e S.000
ac Paraguay. Tendo em vista razões de
equidade, deverá ser preferid;. a farinha
ao trigo cm grão.

A FEBRE AMARELLA

0 relatório do que honre em
Victoria

O dr. Thadcu de Medeiros, inspector sa-nitario dn governo federal, em commissãono Estado do Espirito Santo, e chefe alido respectivo serviço de prophylaxi.i con-
tra a febre amorella, apresentou-se hontemao dr. Carlos Seidl, director de Saúde i*u-
blica. O dr. Thadcu veiu, a chamado, e
deixou em Vtctoria os seus col legas drs.Theophilo Torres e .Álvaro Zamith.1 Ao dr. Carlos Seidl entregou aquelle pro*fissional o seu relatório, mÍn;strando-]he
informações detalhadas do serviço.

i Ot dr. Thadcu conta voltar amanhã á Vi-' ctoria, e do seu relatório, todo documen-
t tado e referente aos serviçou executados
j de 17 de fevereiro a 30 de março ultimo,
! a3o encontrados 03 seguintes dado»: noti-f.cações attortdidas 186, casos confirma*

dos 60, óbitos 33, doentes tratados na en*
fer ma ria do isolamento 62, pessoas obser-
vadas em vigilância 4-59».. prédios isolados
e visitados 1.100, prédios expurgados 260,
prédios visitados em policia de focos 4.451,focos destruídos 743 c salvo-conductos con-cedidos 159.

— CIU 
rafo í.lnhf — Chocolate, uonbonj ti¦jOIC UlUU^nos e fantasia de chocolate,

geiros. sr. Miliukoff,
dos Estados Unidos proferiram
sasticos disairsos. que a assistência ap
plaudiu calorosamente

' "S. José", que daqui saiu na dia :6,
| levando cinco tripulantes, naufragou,

O sr. Miliukoff referiu-se longamente !dl;v:do a0 í71ar te-npetfj»». perto de
ã attitude da Rússia, affirmando ca.tc- j Cabo Frio, morrendo afogados tres dos
.aoricamtnte que esta nação, longe de j scus passageiros.

A chalandra "S. faulo", d:rigida
pelo ar. José Rodrigues da Silva, ac.idiu
aos gritos de soccorro e pode silvar

procurar asíignar a paz separadamente,
como se tem insinuado, combaterá até á i
victoria final.

Toda a asíiitencia acolheu com deli-
rant-s acclamacõcs as declarações do
minisiro. *
0 conde de Romanones faz declara-

ções ao "Petit Parisien"
Paris, 2S — (A. H.) -— Um dos

redactores do " Petit Parisien" entre-
vistou o conde de Romanones, chefe do
ultimo gabinete hespanhol. que lhe fez
as seiruintes interessantes declarações:" Chegamos a um momento em que .
todos os homens de consciência devem I João Ricardo, o indivíduo de nome
tomar uma decisão perante o confli-; Pa-choal Puglio. Na occaiiãa civ. "r
cto europeu. F.u votei pela França. Jul- ! passava revista no mesmo, o agente re-
go, pela minha parte, que o tempo das . cobra um soeco que o contundiu ne orao
notas passou. Somos um paiz neutro e direito e boca.

dois delles, cujos nomes a Policia Mari-
tima, á ultima hora, não apurou.

Tanto as victimas, como os que fo-
ram salvos são pescadores aqui domici-
liados.

-<S>-*»-«32»-

Um agente de policia aggrediik)
O agente de policia n. 143 prendeuhontem. á noite, por strspeitaa. na rua

só dc niicrini? & (*.'
«r»
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IMPRENSA CARIOCA
"A Tribuna"

Ainda chegamos a tempo para deixar
registradas nestas columnas as nossas
effusivas felicitações aos distinetos con-
frades d'/I Tribuna, pela passagem, ante-
hontem, do anniversario do brilhante ves-
pertino carioca, que oecupa Iogar de me-
recido destaque entre os jornaes brasi-
leiros.

jornal grandemente informatho, com
todas as suas secções redigidas com ca-
rinho, A Tribuna tem hoje uma inveja-
vel circulação, que tende a augmentar,
pois brevemente passará ella por uma re-
forma radical, niHhorand ¦ ainda mais o
seu serviço de informações.

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUZ

Abatidos hontem: 560 rezes, 75 por-cos c 4-6 vitellos."Stock": Cândido E. de Mello, 170
r. ; Durisch &¦ C, 261 ; A. Mendes,
2K>; Lima õ' Filhos, 294; Francisco
V. Goulart, 451 ; C. dos Rctalhistas,
165; João Pimenta dc Abreu, 109; Oli-
veira Irmãos & C, 391; Basilio Ta-
vares, 27; Portinho & C, iç>8; Au-
gusto M> da Motta, 131: Eilgard dc
Azevedo, 120: F. P. Oliveira & C,
148; Alexandre V. Sobrinho, 81; So-
breira & C, 99, e Jacques Mevcr, 12.
Total 2.gC.6.

KNTRKPOSTO DE S. DIOGO
Vendidos: 541 r., 68 p. e 46 v.
Os preços foram os seguintes: rezes.

de $670 a $720; porco, de 1S100 a iS-ioo,
e vitellos, dp j&oo a $Soo.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS —
. Veia companhia Brasileira fi* Bri-

tanica de Carnes, foram abatidas, mais
500 rezes, destinadas á exportação.

Foram rejeitadas cinco.

uma decisão.
Os jornaes opposicionistas saem

com falhas enormes devido a censura,
que retira os artigos de ataque ao
governo, emquanto consente que ou-
tros publiquem ataques c vio-entíssi-
mos ao Convênio commcrcial assigna-
do entre a Inglaterra e a Hespanha,
que alguns lembram a necessidade de
rescindir.

Is60 dá uma ideado estado do espi-
rito hespanhol neste momento, não
sendo de estranhar uma nova crise
ministerial, pois augmenta a phalan-
ge decididamente favorável á interven-
ção na guerra ao lado dos aluados.
Esses partidários'* da guerra vêem ne.»-
ses boatos de compressão dos allia-
dos contra a Hespanha uma justa re-
presalía á attitude equivoca que vem
mantendo o governo, muitas vezes em
face de crimes innominaveis da Al-
lemanha.

*
0 órgão official rnsso commenta o

afundamento do "Zara"
Petrogrado. 25 — (A. A.) — O

órgão official, commentandb o afim-
damento do vapor "Zara", diz que
constitue uma nova prova da hypo-
crisia da Allemanha, que, ao mesmo
que se diz disposta a negociar a paz
com a 'Rússia, não vacilJará em ata-
car os revolucionários para sentar no-
vãmente no throno um Rumanoff.

*
Na linha belga nada de novo

Havre, 25. (A. H.) — X.i linha de
frente belga desenvolveu-se hontem in-
tensa actividade da artilharia, segundo
informa o communicado do estado-
maior.

it
0 "Vorwaerts" e as condições em

qne a Allemanha deverá
acceitar a paz

Amslerdam, 25. (A. H ) — Telegra-
phani de Berlim:" O Vorwaerts punlica uma nota pe-
dindo ao governo allernão que declare
perante o mundo inteiro qite acceitn a
paz sem annexações de territórios, nem
indemnização por nenhum dos betligc-
rantes."

Os contra-ataques allemaes, no
Somme, se sucedem uns

sobre outros
Londres, :5 — (Ai II.) — Telegra-

pha em data de hontem o correspondeu-
te especial da Agencia Reuter na frente
britannica em França:

"A prodigalidade com que os alie-
mães gastam os seus combatentes no
correr das operações actuaes estí cm
grande contraste com o seu methodo an-
terior. Desde o inicio da sua retirada,
em meados de fevereiro, os allemaes
mostraram-se empenhados em conservar o
mais possível os seus homens. Durante
ns ultimas trinta c seis horas, porém,
clles repetem os seus contra-ataques cm
mossas, sem se prcoccuparcm das perdas
qne têm por força que st:r enormes, dada
a intensidade do fogo que os nossos arti-
Oieiros sobre elles concentram. Esse
facto c tanto mais interessante quanta
referem os prisioneiros que esta era, no
dizer dos seus chefes, a ultima grande

glaterra
estamos mais bloqueados do que a Tn-

Os allemaes estão arruinando o povo
hespanhol e ainda procuram ateinori-
zal-o, apresentando-se aos seus olhos
como os campeões da paz mundial. E'
insensato.

Entretanto, as Republicas sul;ameri-
canas, nossas filhas latinas, preparam-
se, desde já. para cumprir o seu dever
c fitam os olhos com angustia na mãe-
pátria. A siuação é deveras pungente.
Mas, esperemos".

Os francezes progridem nas proximi-
dades de Msnt-sans-Nom

Paris. 2' — (A.'H.) —• Commimi-
cado official das quinze horas de hoje:" Na Champagne, nas proximidades
de Mont-sans-Nom, progredimos e fize-
mos prisioneiros, tomando nm canhão
ao inimigo.

Em Maison de Champagne, perto de
Taliure, os allemaes tentaram infruti-
feramente vários ataques de surpresa
contra as nossas posições, mas todos
eíles fracassaram. O inimigo deixou nu-
merosos cadáveres junto ás nossas re-
des de arame.

Na Alta Alsacia, cm Ammertzwiller,
nm dos nossos contingentes de reconhe-
cimento penetrou nas linhas allemãs,
trazendo prisioneiros".

Puglio foi autuado em flagrante e rc-
colhido ao xadrez do S" districto.

! Terminou a Exposição Agro-Ps-
cuaria de Indayal

Blumenau, 25 — (A. A.) — Terr.i-
: noa aex;iosição Ágro-Pecuaria de In*

'lavai. 3" dis:ricto desta cid^ie. :r.a:-
gurada no domingo passado, ¦:: do ca:-
rente.

0 dr. F-jlvio Aducci, seer-tarb st-
J ral do r-stf,do. representante -!o gcvrr-
j nador Felippe íchmidt, partiu Ji°'ú
| an:--hontem, devendo cehgar a "i.tii-
! nopolis, hoje, á ta.-de. N'o thetaro des-
I ta cfdavle foi offerecido um fcai.e so
I dr. Fulvio Aducci. aos drs. Adolpho
• Kjrndcr e Charles Viccnt. reprcrír/ati-
! tes dos mnistros d'jK:tt»r:or e da A.ví-

cultura, aos representantes da irr.iren-
i sa e ao deputado : I :ral Lebor. Regi!,

Durante o baile re.njti grande :.r.::-i-
i ção entre 05 convidados.

aggredidoTferido
Na tendinha Ia rua de S. Pedro nu-

mero .140, da Antônio Go-ne? Pinho,
houve hontem. á noite, uma «cena de
purjilato, de que foi victima o fregucr
Francisco iRibeiro, residente á r;:a dl
Alfândega n. 74. O dono da tendinha
discutiu com o freguez, que affrnvava
ter pago uma di^P--^. e depois «ií uma
troca àc murros, Pinho o aggrediu, fe-
rindo-o n» ca'beça com uma cadeira.

ÜC

"S. LOURENÇO -g«srros popuie,-turno Rio No-
vo, em carteiras e maços. Veriíicae a sua
legitimidade, recusác as imitações.

0 presidente Irigoyen visita o
corpo de Abel Botelho

Buenos Aires, 25. (A. A.) — O dr Hi-
poli to Iricoyen, presidente da RepuDlica,
era conípanhia do_ senador José Crotto,
esteve lioje im sede da T,egação Portu-
Kueca, em víiíta ao corpo do coronel
Ar-cl Botelho, ali installado em câmara
ardente, junto «i qual passou 25 minutos,
mandando depositar sobre o seu íeretro
uma rica coroa de flores naturaes.

O caixão estava depositado sobre uma
êça muito bem ornamentada, tendo por
cima a bandeira porturjueza, vestindo o
corpo o fardio diplomático.

O cheíe do Estado acompanhou o fere*
tro até á carruagem fúnebre, seguindo de-
pois para a Casa Rosada,

Entre os presente» na cerimonia do en*
teramento, que esteve grandemente con-
corrido, notamos: dr. Honorio Pueyrrêdòn,
ministro interino das Relações Exteriores;
dr. Ramon Gomez, ministro do Interior;
monsenhor Vassalo di Torregrossa, Nun-
cio Apostólico, Dom Pablo Soler y Guar*
diola, embaixador hespanhol. dr. Fredc- !
rico Josup Siimson, embaixador norte-
americano; dr. Carlos Reno.*, ministro da
Bélgica: dr. Eleodoro Villazon, ministro
da Bolívia; Resinai Tower, ministro da
Grã Bretanha; Heiíry lullcmier. ministro
francez ; cominendador Vittorio Cobiancchi.
ministro Italiano: Eugênio Stein, ministro
da Russía; Emilia no Figueroa Larr..in,
ministro do Cbiíe: Danie1 Munoz, minis*
tro do Cruguay; Paul Dínichert. ministro
da ConfedençAo Helvetica: dr. Isídro !*"a-
bella. minííiro do México; Pedro Saguler,
minisiro do Uru*fuay; dr. Benjamin 1 ii cr
ca y Gaü, ministro cubano; encarregado
dc negócios do liras!1., dr. Eduardo de
Lima R;imos; encarregado de negócios do
Japão, todo o pessoal da iegaçâo portu*
gueza e brasileira, o cônsul e pessoal do
consulado portuguez, dr. F-nilio Emery,
cônsul do Brasil; dr. Molinarí, sub-secre-
tario de Estado das Relações Exterioresi
senador Josç Crotto, deputados c senado-
res. dr. Miguel dos Reis e muitos outros,
além de numerosos membros das colônias
portügúèza e brítíileira .*.."ui domicilíndoa,

Na Recoleta, antes <io caixão ser dado
à sepultura, falaram em sentidos díscur-
sos, o dr. Honorio Puevrredon, ministro
do Exterior, monsenhor Vassallft di Tor-
rcçrossa; núncio apostólico, cm nome v!o
corpo diplomático aqui acreditado, e o
menor Guilherme Parr.il, em nome da Es*
coia Saavedra da Costa. Pelos intetlectuacs
argentinos, falou ainda o dr. David Pena.

Política dos Estados
Vem ahi o general Caetano ile

Albuquerque
AòlsioAUASA, 25. (A. A.) — Passou hon-

tem aqui, com destino n essa capital, o
general Caeiano de Albuquerque, ex-presi-
dente do Estado, que foi cumprimentado,
na estação, por grande massa popular.

* * *
Os deputados duntlstas compare-

cem ú Câmara
Recife, jS. (A. A.) — Os deputado»

opposicionistas compareceram á Cornara, 3
que farão até o termino da legislatura.

De accordo com a resolução tomada na
ultima reunião do P. R. D., os depu-
tadas opposicionistas abandonarão o re-
ciiiii, na oceasião da approvaçSo ou
discussão dos projectos.

$ *£ •!•
Política mineira

Kscrevem-nos de Bello Horizonte:
*A política mineira atravessa «ictualmen*

te a sua phasc mais trabalhosa e mais
aguda com a apresentação, pelo palácio da
Liberdade, do nome do dr. Américo Lopes
para presidente do Estado.

Afagado pelo chefe Francisco Sallcs. é
esta refugado pelos srs. Wcncesláo Ilrar,
Calogcras, Sobino e pela egrejinha que o»
acompanha; c o sr. Delphim Moreira, pae
único da efcolha, receioso talvez de não
chejar is "alturas" da presidência do Se-
nado Federal, está quaíi a ceder á impo-
siçâo formulada em carta descida, segundo
consta, do Cattcte,

Kestas condições, pois, é possível que se
efféctlvc uma reviravolta na político minei-
ra, apresentando a maioria das câmaras
municipaes o nome do sena-ior Seiles, a
coniragusto deste, para a presidência do
Estado, isto 110 caso do mallojro da can-
didatura do dr. Américo Lopes.

O poro dc .Minas esli convencido de
que, dados as grandes difficuldadcs do mo-
mento, outro nâo dirigirá com pulso mais
seguro seus destinos de que o estimado se-
nador Sallcs.

E' o próprio SaKcs que tem impedido
as municipalidades de se ;.ronunciarem em
prol de seu nome; elle será, porem, des-
obedecido se se reali?.aren as injuncçõcs
dos que querem intervir lu escolha do pre-
si.lente do Estado; c ver-se-á que as can-
didaturas para a suprema direcção do pr.iz
dcjsarão dc ter aqui o acolhimento
até agora lhes é dispensa-lo.

Muito bem orientado andava o Correio
da ManliS quando afflroiou, num de seus
éeos. que o sr. Francisco Salies dispu-
ilha de nove décimos ios municípios mi-
neiros."

S. PAULO - ESTADO DO RIO

A recepção do sr. Nilo Peçanha na
capital paiüsta

S. Paulo, 25 (A; A.) — A' chegada
do presidente do Estado do Üio de ja-
neiro a e--*ta capital, acíiavim-se presen*
tes muitas autoridades entre as quaes0
representante do presidente do Esrado,
e pessoalmente os secretários do Inif
rior. Justiça, Fazenda e Agricultura, srn-
do-lhe prestadas ss honras devidas priJ
2" batalhão da Força Policial. Da esta-
çio o nosso hospede seguiu para a Ro-
ttssefiç Sportma-n. onde lhe haviam sido
preparados aposentos por conta do i.s-
tado.

Amanha, ás 13 horac, o dr. Altino
Arantes, offerece no palácio dos Campe!
Elyseos, uni almoço ao presiiiente d: --^
tado do Rio, para o qual foram convida-
dos o vice-presfdentc do Estado, o- pre*
sidentes da Câmara e do Senado e do
Tribunal de Justiça, os secretários ^°
governo, o prefeito municipal, o cora-
mandante da reçião militar, aiudantei
de ordem da presidência, co;nnianJ.úr,'e
da Força Publica, ofíiciaes de gabinete
do dr. Altino Arantes, juiz feder»;, dr-
Teixeira Leite Filho, e official de "abi-
nete do nosso hospede, capitão Barbosa
da Silva, official ãs suas ordens. »r.;nv
bros da commissão àirectora^do Pariino
Republicano, presiuente da Câmara Mu-
nicipal.

Q presidente do Kstado do Rio foi re-
cebido pelo dr. Altino Arantes no P*'1'
cio do governo, lioje, ás 2 horas da tar*
de, demora ndo--se e"- amistosa palestra
no salãn de honra. Achav.ir,i-»e presen-
tçs o secretario do governo, c ofíiciaci
de gabinete da presidência e seus aju-
dantes de ordens. A's ties lioras da tar*
dc o dr. Altino Arantes foi pessonlmen-
te á Rotisserie Sportman retribuir eísa

que

O dr Didinio da V.eiga. presidente doI riu-.inal dc Contas, rcconiniendou liem-tem ao secretario il mesmo Tribunal
que. durante a assistência ás sessõei ouuunndo por, i|ua|qtitr «ntivo se ausenteda secretaria, designf llm f„nccj
dem

o represente e responda pela bido expediente ej frequencia dr

lonario
>oa or-

..-quencia do pes-soai e não consinta o:-.npres=o de pessoasestranhas nem ji ret&ada de qualquer li-vro ou material perjtnçente ou sobguarda aa repartição.

1RSTRUCÇÃ0 PUBLICA
Pelo preicito foram promovidas as ad-

;,.-. .. ^ ciaEst. j professoras calhe-
Üraticas"

......lia Rosa Soare: Cardoso e so-
phia üinilia Pinheiro Mathias; Ma'"
Lciza Affonso; Idalina Rcsa B..rcel.osi
Elvira Mazza do Amaral c ülisabetu
Viviana; Hermcregüia Gomes dos Í3«}n*
tos para a 7" lllixta do 14"'- Zulmir*
Paio da Fonseca, para a 1" feminina "
15o; Maria jos,. de S. Medeiros, rsr^

a i" mixta do 19": Maria Ali! a ..os
Santos, para 1" mixta do -'"'; Elvira )'i'
Meta da Siíva, para 2' mixta do 20 ^
Edelvira Rodrigues Je Moraes, paia 1
feminina do 10": Dagmar Almuda, r.,r*
6* mixta do 16o: Ondina G. -^,:>'':i
Lima, para 3' mixta do it'.": Idalina
Peteira dos' Santcs. pa'a 1' :f?.1;r-;r?
do 18°; Elvira Bezerra de i'.-..i':1 !°':e!'
para 3" mixta do 17": Doniitillia Lemos
Xunes, para i" do 20o; José Caetano ií
Faria, para 2' mixta do 21"; Mario uue-
des de Carvalho, para 2' masculina 1.0
l8°- • ,,— Pelo diretor geial toram assina
dos os seguintes actos: „.

transferínJo: Maria de Carvalho Vi-
res Ferrão, coadj.. para 1' feminina 00
1" districto; Horteuüa da Sil'a Çarv.v
lho para 5" feminina do <f; 'i''»J'
Oliveiia. para q:l escola mixta do j ^
Ficntal Severo, coadjuvante, para J* ma-
criina do 7"; ,

designando; Maria Dias Bezerra 0=
Menezes, adjunta de i* classe, para re-
ger interinamente a .' masculinaüq.^ »
durante o imi.:di:nei;to da respectiva
cathedratica.

*

1
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^EUROPA 
EM GUERRA

AS TROPAS ALUADAS CONTINUAM
A OBTER VANTAGENS

fis bis aihs t il mm

Está organizado o novo ministério
portuguez, sob a presidência do sr.

Affonso Costa

e portuguez
LISBOA, 141$ — (A. a.) — O

MJulitorlo organlMilo í ilomooro-
tico o ficou ntiiin iiiiiriiiiiiiiio :

Prcsliloncln o Plhánçiui, Affon-no Costa. Guerra, Norton de Mnt-
tons Eltrurigolroí, Auguito Boa-
ri'H; Marinhai Arauto- [>edro*o<
Interior, Almcliin Rlbolroí Juh.
tlçn, Aloxandra liraRii; Fonien-
to, llmuiiino Galhardo' inatru-
cçfco, Barbosa Magalhães) Traba.
Ibo, Lima HiiHtosi u Colonliis, Kr-
nestò Yiiiirim.

Todo» os ministro* foram im-

DOS ACONTECIMENTOS 00 VELHO MONDO

A missão franceza foi recaída

com cntbusiasmo em

Washington

A SITUAÇÃO NAS

11EPUBLIOAS
LATINAS

'"VT—?";-t':V"^-;-' ''—-y>

AATT1TUDEDA HESPANHA
A llespanba e a campanha sub- Como ficou organisado o novo

mariiia incondicional
Nm York, 26 - (A. H.) -

Conimunicações recebidas de
Londres dizem q u c a ultima
nota enviada pela Hcspanha á
Allemanha, a propósito dos rc*
centos torpedcnmentos de na*
vlos liespanhóes, declara que,
Se a Allemanha persistir cm
manter a determinação de afun*
dar lodo c qualquer navio afim
de defender a sua existência,
não terá que se surprehcnder se
a Hespanha, pelo mesmo motl*
vo, sc vir obrigada a proclamar
o direito que lhe assiste dc de*
feudor a sua própria vida.

OS C0MMÜN1CAD0S OFFICIAES
AM.KMAXHA

Nova York, 2$ — Communicado of-
fii-i.il ailciuáo sobre os combates no
Péule, a nordeste dc Arras (via I.on-
dres

As aldeias de Avion, Oppy, Gavrel-
Ic, Roeu* c Guemappc, situada» a leste
de l.ciis, foram theatro de encarniça-
dis lulas; aos seus nomes ficará lisa-
da a recordação dc memoráveis fei-
tos dos nossos regimentos, formados
por áliemSe» dc todas a»/partes da Al-
lemanlta, desde a costa até aos Al-
pes. Pcpois do fracasso do primeiro
ataque inimigo realizou-se á tarde
um sr-ipindo assalto de grande massas
em ambos os lados do rio através do
campo de cadáveres que sc estendia
cni frente ás nossas linhas.

Tamíient a impetuosidade deste ata-
que quebrou-ae deante da bravura da
nossa infantaria, i|uc o repclliu, par-
ic pelo seu foiio, parte á arma branca,
apoiada na aiiniqiiiladóra efficacia da
nossa artilltaria. Nosso exercito espera
uma nova batalha com plena confi-1
anca.

O poderio da Inglaterra soffreu um
rude c sangrento golpe com a clarivi-1
ilencia do Grande Estado Maior alie-1
mao e a resistência das tropas allemãs, j.Vo;'.! York, 35 — Do comiuuiiicado |
ofíicial alletnSo de 24 do corrente, via
Londres:

Os inglcr.es só ganharam algum ter-
renn boiitcm na estrada de Cambrai
.1 Arras. Somente- as minas de Gliç-
roappc ficaram cm seu poder. Fracas-1 ,
sim com perdas extraordinariamente ¦ mcüjatamcnto empossados u bora
sangrentas para o inimigo uma tenta-1 cm que telcgrnpbo, 20 bonis.
tiva de romper ns linhas allemãs no | _,i_i..-,« -.rt / • 11 n
sector dc Arras. Em Gavrelle na estro- 5,S.M.»*« -5 — («V «•) — °
da dc Camlirai-Arrns ganharam algu-lsr. Affousb Costn m-iilm «le 01-gn-
mas centenas dc metros de terreno. ___•_„_. 0 novo cabtcte. ficando com

Sector do Príncipe Rupprcchl; No
campo de batalha de Arras as tropas |« prcsiilencla 1.0 conselho O con-
inglezas tentaram pela segunda vez • si-rvnnilo a pustn que tiniiii no mi-
romper as linhas allemãs. Durante va- nigtei.lo demissionário.
ruis dias foram lançados sobre as nos-1
sas posições projecteis dc todos os ca- Para a pnstu 1I11 Mariulin entrou
libres. Domingo pela manhã a inter}. I 0 sr. Arantes Pedroso e nus pastas
sidade da artilharia attingiu ao fogo , , .. , ,, .
Sorilado. Pouco depois de meio- <!» Guerra e dos ^egocios Estraii-
dia as tropas dc assalto inglezas avan-1 geiros foram conservados os mes-

Os boalos sobre a existência de
nm corsário nllemão no sul

Montevidéu, 25 — (A. A.) —
Aui.ineiita de vulto o boato da
existência de um corsário alie*
nulo nas costas do Atlântico, cn*
tre o Rio de Janeiro c o Plata.

Pescadores c passageiros de
outros vapores dizem ter visto
nessa altura um barco desço-
nhecido, que disfarçado em ve-
leiro, exerce a pirataria nestes
mares. Ha supposição dc que
se trata do próprio "Seadler",
cujas façanhas já são sonhe*
cidas. .

*
Os Estados Unidos pensara em crear

a lista negra
Washington, as — (A. A.) — O mi-

nisterio, hontem reunido, na Casa
Branca, sob a presidência do chefe do
Kstado, tratou de vario» c Importante»
Miumptò*, entre ns qtiac» a necessi-
ilinlc dc svr iiiiiiir.lialaiiienle feita uma
legislação especial relativa ao comuicr-
cio do inimigo, lolvci, mesmo, a erra-
ção de "black lista", como fez o go-
verno inglez,'Na mesma reunião tratou-se da nc-
cessidade .Ic sc siibminisirar viveres cm
abundância c dinheiro ás dcnia s tlaeõc.
aluadas, a»iumpto que inelho- fic ira
assentado mima reunião da» missões
fra,nco-inglezaa aqui presentes.

0 sr. Flctcher não foi vaiado.
Washington, 25 — (A. A.) — O con-

sul norte-americano na capital do Mc-
x.co tclcgraphou desmentindo a noticia
aqui publicada dc qug elementos -icrnn-
nophilos dáquelle paiz haviam vaiado o
embaixador norte-americano ali, sr.
Flctchcr.

*
A "Tinto" andou, virou, mexeu e

foi posta a pique

A grande emissão de apólices norte-

itwrfflmrmwfw^--s-***^r»waiiÉitii us falsários de casaca

dns oreariçaB, tosso dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchite, asttima, coque-
luche — curam-se com o

I — Noticia-
encontrando-

com a ce- ]

Os srs. Affonso Costa e Alexandre
Braga, os duas principais figuras

do novo ministério portuguez

Santiago, 2$ — (IA, A.
I sc que um cruzador inglez,
1 sc no estreito de Magalhfl

lebre barca "Tinto", deu ordem para
parar. Como não fosse attendido, aquelle
cruzador poz a pique a "Tinto", a tiros
de canhão.

A barca arvorava a bandeira chilena,
sendo a mesma que s.iiu-do porto chileno
com tripulação allemã de um dos navios
internados, afim tle fazer o corso.

1. .

0 sr. Balfour recebido no edifício da

americanas
A'ota >'or<V, 1, — IA, A.) — A

emittan de tluiciitot milhfle» dc dol-
lar» de apólice» do The»ourn, cujo
•• 1.1II " foi" hontem auiRtlAdo, urra au-
«uicniaila de mal» ¦•'¦loicntii miliuJc»,

A nota argentina já foi entregue â

Whilhelmslrasse
liuenot Aires, jj — (A. A.) — A

cbancellaria nacional recebeu communi-
cação do dr. Ltil* Mobna, ministro ar-
liciuino cm llcrliiu, dizendo que no dia
J4 lhe foi entremie n integra da nou
que a Argentina enviou á Allemmh»
»obrc o caso do lorpedeaniento do
"Monte Pro'cjido", e que entregou im-
niediainiiiente a rt ferida nota .1 «ecreta-
ria de 'Estado.

*
Chegou a Washington a missão

franceza

iPoj/iíiiüIoii, 35 — (A. H.) — Cite-
gou a esta capital a missão franceia
quo foi recebida e saudada no cáe» pelo
sccrclaro de Ksiado sr. I.ansing, altas
autoridades civis c militares c enorme
mtiltldlto tle povo, em que se viam re-
prcscntaiiitcs de todas as classes da so-
ciédadc.

Dcpoli dos' cumprimentos da pragma-
lica a missão, sempre acompanhada
pelos representantes do g.ivcrno c auto-
lidados C r.eguida pela multidão, dln-
giu-sc ao palaceie do sr. H. Whitc, an-
tigo embaixador dos F.»t.tdos Unidos em
Pari», onde ficará hospedada.

Nas proximidades do palaeetc a mui-
tidão não cessou, durante longo tempo,
de acclamar a ii/stâo, especialmente o
marechal Joffrc c as nações aluadas,

A primeira prestação do empréstimo

americano á "Entente"

Washington, .-5 — (A. H.) — Ò sc-
cretario das finanças, sr. Mc Adoo, en-
trepou esta tar.lc ao embaixador da In-

í «laterra, sr. .Spring Rafle. tiu.los do
Thesouro na importância dc duzentos

I milhões dc dollars e que constituem a
1 primeira preitação do empiestimo que
i os Estados Unidos vão fazer aos gover-

nos da "intente", de conformidade com
o projeclo financeiro da guerra, de

i sete billiSes dc dollars, rcccnlcmciite

AS AVENTURAS FANTÁSTICAS DQ
MARQUEZ DE CAVALCANTI

CONTINUAM EM FOCO
A nossa reportagem vae apurando os,

antecedentes pasmosos do
famoso "fidalgo"

<'.

wMemmwmmmtâw*

A REPORTAGEM DESCO^Í,
entre as machinas de um cargueiro, um
antigo logar-tènente de Pando y Villa

O curioso perfil do famoso general
traçado por quem o conhece de perto

seriedade dn marquei
ibtr o alarme. O dr,
Ibu trltgfitplioii paia
Uo 1111..1....... ¦•., bem
tle di Viiatr, nio
réni, nenhuma ie»po»t»

A noticia reiava »»»lm:"Os . ..-I...I.. aiiiiunclsm .,<— 8r, marquei do tavatcai.il...
Alilflll tt pruuil Ittnu Mie o» rtpgtintoi

do ¦!.. .>i<-r... ...... . -. » tu» pa.iaarni ••
puni d-j| ci.ripluiioi d* alu ailvocaei»
o .U ..:¦. iliiinç», üiicc.ilem»c a. conferia.
.... itcrotii, "¦ . 1.1 i-.i • cuchicliaiu r ic
i*\$um citrtui-i qurr isWr «1 > tjuc »<* trât»
tlle. liiluriiuni cnii ar lolrnnc e srave 1

— K' o ir, inarqnei d« lavalcanll...
II tr. marque» dt lavaltanu e o li unem

do» ali.-» Illgociol. Uiieni u vir á piiineira
vti liAu o iltri um nubre, uni titulai. t?m
marquei ileve irr Sempra uma tiguia de-
luad.1, rlrirvttitr c rttfu.a,

Ma» o tr. dc latalcanll é um ly|«' n«
itiMtiiu, lOFQOi bauo, autracdilo. tle nvitu
clirÍQ c uerfr.» bigmtr, I,* t|U** trittt-i itatcUu
nu nortr uo ltr;.»tl 0 *f. *lr l*avAlcanti SK«
flica ua «eu» brai<Vk heraMicu» \*v\ás nua*
ll.açòct cem oi liüineni da alta tulalaiila
c com impariam» individual.tUtlcf íniaitcci*
ta* tlu vrlhn imiiuln.

Ma» a i.i.'....!.' r que o »r. marquei de Ca-.
valctntl, dr,.le aua abordou a elia» írlawi,, indicava o Içitar onne se no.peaatam «¦
dente que mIi.iii na cidade .le S. Selia.itao I taet banqueiro», tclcgraphamlo, porem,

começaram •
CuStll.il , I •¦'.
Ziiricb. pedin-

cotiiJ so con-
rcctliriiito, l'0-

, l'or -ii. > '¦«>

o »r. Ilermeneulliío tieme». lambem 14
.levéra» inrriiiado. fei ver ao sr. «Ia
Cavalcailli que nSo podia mau «e. de-
morar n» Km. pois unha compromisso!
sérios no Iniana. Ji havi-i despendido
uian.ii» i|iianti.n« c nio poJia e»i»r per-
urnjo tempo,

O niiirqueu extllhlu-lhes. enllo, tele-
grammii de (.ulal Siimondl e Rulfinl
Kubini, que di«ia inipres.atlos lamliein
no» neKOCios, baniiueiiu» em Utieno» Al-
re» c que em breve viriam ao Kto, via
S. Paulo, onde iria rcccU'1-o» c ultimar
os neftocio». De íaílo, o marquei (oi »
ti, Paulo, acompanhado de pe»»oo do
confiança du» inierciiaJn». ma» nüo

jicava o lwtar onde »r ho»oedavam 0»

ado» coiiimiinicanda quod(» Kto dc Janeiro, tem vivido à "¦,¦> ,to:i iulcrrftK.»»»» ...,„
ferra, á cinta .Int Ingcnuoi e dn» inciiuoi. I ,.,.,,.,,, vm pouco tudo estaria resolvido,
Ci.m o» teui .li - negocio» e com "at tui» 1 |lari ,„_||,or di»faicc um dos lele-
relacír» no Velho mundo" lem elle arrai- j „_.,„„„_ cra ,s,i;.n.i.lo pelo próprio »r.
lado p»« a initriia alsuii» loinmercuiilit e | _,"___,,¦ "¦'•«¦" '

(..ir.-itn atraz desta cortina dc foco. ' íuo.s ministros do gabinete truiis-
ando cm muitos ltiaiymáinumerosos I

blindados, muna frente de|actO, srs. .Norton de Mlittosautomóveis
30 kilometros;

Forairi recebidas emo um fogo mor-
liicro e cm muitos lugares foram obri-

AU-
íiistn Soni'1'S.

União Americana
Washington, 25 — _A. A.) — O sr.

Balfour, chefe da missão ingleza actual-
mente nesta capital, foi recebido, liou-
tem, á noile. pelos membros do Cor-
gresso no ciiíicio da União Americana,
para onde se dirigiram iodos, logo apôs
a sessão do Capitólio.

A Un^ão Americana apresentava ' um
aspecto surprehèndeiitc e a recepção foi
das mais brilhantes que se tem assistido
ultimamente.

0 Chile e o Congresso dos Neutros

approyado.

A manífesiação úe ante-honlem em

• ^aSj^y

Santiago, 2^ — (A. A.) — Asscgu-
ra-se que o governo não sc manifestara
a, respeito do Congresso dos neutros em
Uucnos Aires, emquanto desconhecer os
pomos principaes que no mesmo serão

I tratados.
*

A missão franceza esperada em

Washington
Washington, 25 — (A. A.) ¦

esperada ao meio dia dc hoje
- E'
nesta

che-

ü prtitcipt! Bitel Eriedèr}ch't cuja
morte pela segunda vez o telegra-

plio annuncia

gadas a rcetiar soffrendo terríveis
perdas. Nos outros lugares a batalha
desenvolveu-se com grande violência.
Onde o inimigo ganhou terreno foi re-
pellido pelos contra-ataques da nosa
heróica infantaria.

Todos os allemâes, homem ou nm-
lher, lavrador ou operário, que estão
no serviço da Pátria e auxiliaram o
aprovisioriamento do exercito, contri-
b ti iram para o suecesso dos últimos com-
bates. O soldado nllemão na frente de
batalha sabe que todos os homens e
mulheres cumprem na pátria o seu
dever e trabalham sem descanço para
niantel-o na impetuosidade da luta de
vida e de morte.

N'os outros theatros da guerra nada
houve de importante.

Xova York, 25 — Do communicado
ofíicial allcmão de 24, á noite, via Lon-
dres:

A nordeste de Arras combateu-sc
durante todo o dia nas proximidades
de Gavrelle. Na estrada Arras^Canibrai
os inglczes eniprelieiideram hoje á tar-
de novos ataques. As cominunicações
dos diversos sectores confirmam que
os ingle/.es soffrerem hontem perdas
extraordinariamente elevadas.

Mo Aisne c na iCliaiiipaciic têmpora-
riaineiite violento fogo de artilharia.

*
TURQUIA

.Vn?;n York, 25 — •Communicndo tur-
co, via Londres:

As tropas turcas que operam na F.r
lestina Meridional receberam impor-
umes reforços e occupain poderosas
posições numa linha que se estende de
tinz.i a Bcrschaba. •

1KAXOA

Magnífico terno de
casimira ingleza,
sob medida, confe-
cção elegantíssima

— 7o$ooo —
 CrlIÍIlItlÍJflríJ —

R. Carioca 34
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NO SUPRliMü TRIBUNAL

l'aris, 2$ — (A. H.) — Supplenien-
Io do coniinuiiicado official das 15
horas:" Entre o Somme e o Oise a noite
decorreu relativamente calma. Um co-
meço de bombardeio das nossos trin-
cheiras perto de La Fere foi facilmen-
ti* detido pelo togo das nossas baterias.
Ka região do Aisne realizamos ai-
tiuns progressos il sudoeste .1= Cerny-
Lannois e fizemos prizioneiros. Utti
ataque allcmão lançado de manhã, de-
pois de violento bombardeio, nos ar-
rabaldes de Hourtcbise e 110 planalto
de Vauclerc, foi facilmente detido pelologo das nossos baterias.,"

INGLATERRA
ioiidrci, 25 — (A. H.) — O "Wár

Office" publica o seguinte commu-
n'ciu!o:"Uma mensagem radio-telej.\iph'ca
nlie-uã, cm data de 24 do corrente, oi-
ferece itm significativo exemplo dos

procesios dc oue o inimigo lança mão
agora para explicar as suas der:..tas e
animar o. povo allcmão. Esses procu-sos consistem em attribuir-nos proje-cios qnc jamais tivemos e provar de-
pois que elles fracassaram por com-
pleto, Assim dc um lado, elle afnrmii
rçuc as nossas recentes operaçjes ti-nham por fim quebrar as linhas aile-
mãs. ao passo que em outro perioAlouiz: "As tentativas do inimigo com 0|
o.'jec!Ívo do quebrar ->s nossas linhas
?>'ito de Arras fracassaram com enor-:

per.ias." Ora. nem a 9, nem a 23

allemãs, no sentido a que se refere o
cominunicado. Em um e outro caso, o
nosso objectivo foi limitado, mas de
ambas as oceasiões realizámos iodos os
òbjectivos atttilmidos ás tropas de
ataque.

Uiz o despacho radiographico alie-
mão que "a parte Occidental Uc Lens,
Avion, Oppy, Gavrelle, Rocux e Oue-

| inappe foram os pontos onde os comba-
1 tes se travaram com maior violência".
; Essa referencia é evidentemente desti-

nada a dar a impressão de que essaí
diííerentes localidades estavam com-,
preherídidãs enirc os nossos objeeli-. capital a grande missão franceza
vos. Ora, a verdade c ~ue não fize-; fiada pelos srs. Viviani e Joffrc.
mos ataque algum contra os tres pri-j A missão vem a bordo do " yatch"
ineiros pontos cnailos e que todos ei- presidencial "May Flowcr", estando
les ficam a uma considerável distancia ! aqm preparada uma festiva recepção
das nossas linhas. Como podem portan- ; ¦m-*»^-**"*'*»**»»''»»!*"»*-*'»^^
to laes aldeias "estar abrangidas nos I
ataques da intanteria allemã?" 'E' um
mysterio que desejariamos fosse es-'
elarecido.

O ataqtie não se deu "numa frente
dc 30 Kilometros", como diz o radio-
gramnia allcmão, mas sim numa frente
de 14 kilometros, e nessa frente apo-
deráiuo-nos dc Oravele e dc Guemap-
pc, eslabelccendo-nos otitrosim na orla |
occiUental de Uocux. Essas tres aldeias
constituíam os nossos únicos objedti-
vos.

O cominiinicailo allcmão faz grande
de cabedal do violento bombardeio que
constantemente mantivemos e que, se-
ginido a allegação do inimigo, não at-
cançou o seu objectivo4 Reconhecemos
que é com a nossa artilehria, especi-
almente, que contamos para destruir as
defesas inimigas, reduzir as nossas pro-
prias perdas o mais .possivel e infligir
avultadas perdas ao inimigo. Fomos
muito felizes na obtenção desses tres
resultados.

IC certo que a luta teve alternativas
de avanços c recuos, mas o resultado fi-
nal foi que todas as posições captura-
das ficaram em nosso poder c que os
repetidos contra-ataques foram repclli-
dos cotn avultadas perdas para os nos-
sos adversários, ao passo que as nossas
nerdas foram moderadas cm proporção
(los nossos progressos.

O ataque final, graç.s ao qual recon-
quistámos a totalidade dessas posições,
apparece descripto no communicado ai-
lemão como tendo "sido quebrado pelo
heroísmo da intanteria allemã". Obser-
va-se ainda no despacho allcmão
desesperada tentativa feila com o
dc dissimular o revez do inimigo,
meio de outras referencias á "infante-1

._.| ria allemã, valente até á morte, .sem-
pre Ucscjosa de atacar c repellir ás
tropas inglezas", á previdência do 'alto I
commando allemão, c á tenaz vontade:
dc vencer das suas corajosas tropas que
infligiram "ao "oJcr inglez uma es-
magailora e sangrenta derrota."

O ultimo paragraipho do. comnumi-
cado mostra ainda o niesiim intenso de-
sejo de animar o povo allemão, fazen-
do-íhe crer que elle c,ontr.rV)iie para

a repulsa da pretensa tentativa in,Ieza
de quebrar as linhas allemãs. e de o
ter sobre o inimigo uma grande e de-
ctslva victoria.

Póde-se dizer, sem temor de erro,
que este documento constitua a mais
animadora de iodas as indicações que
até aqui tivemos sobre o estado de es-
junto do exercito e c:o povo allemâes,
bem como das aprchensões com que o
alto commando allemão considera a pre-
sente situação."

Londres, 25 — ÍA'. H.) — Commu-
nicado da tarde do Reneralissnuo Sir
Douglas Haig:"Na região do Bosque de Havrm-
court capturamos durante a noite as
aldeias de Ha mie t e Pilhem a nordeste
de Trescault. Durante a noite houve
violento combate na frente entre Co-
jcui e o Scaroe fazendo as nossas tropas
novos prorgressos. Consolidamos ram-
'bem o terreno recentemente conquis-
tado. ,.'Desde segutída-feira dc manha caplu-
ramos cincoenta e seis ofíiciacs e 2.0"3
soldados allemâes."

*
Uma espiã allemã condemnada a

prisão perpetua
raris. 25 — (A. AO - A

Buenos Aires
Buenos'Aires. --5 — (A. AO — «r

los dados obtidos pela Repartição dc
Policia desla capital, calcula-se em
1S.000 o numero de pessoas presentes
na grande manifestação havida hontem
a favor da neutralidade argentina.

Uma denuncia grave levada ao Par-

lamento americano
irashington. 25 — (A. A.) — Na

sessão dc honlem do Congresso, o 1111-
nistro do Commercio, sr. William Red-
field, apoiando a lei que regulamenta
as exportações, manifestou a necessi-
dade de ser augincntada a vigilância na
exportação do carvão de pedra, pois o
governo tem denuncias dc que q car-
vão vendido tcios Estados Unidos para
o exterior cMá sendo recambiado para
bordo dc corsários allemâes, especial-
mente na Republica Argentina.

O si. Red field lembrou, então, uma
série de medidas convenientes, afim de
cohibir esses abusos.

0 ex-ministro da Allemanha na Boli-

I ".1 a Mi-rn.i ,i\'i..- iumu.Kat.HiM-i.ai v ¦ -a. ,. ».
levado a frnic'a al_unt late». 1 riltiim. ,,.„„.«

Pouco» lim ma|M.l.i .» aadaeia dnite ca-1 A petíoa que acompanhavn o IainoiOf
valhrim .pir, , .ua putaiem, vae deixando . «itular não deScobtui nunca o» laes nau-
drvatimli a fortuna alliria.

l'-tfl ci.iiargLiir rt*c& liutoji, o ir, de
Cavalem ti difpue dr uina paleitra nrliílua

via, partia
La Pas, 25 — (A. A.) — Partiram

hontem, com destino ao Chile, o ex-
ministro da Allemanha, nesta capital sz
os funecionarios dn respectiva lcgação,
em virtude da ruptura das relações di-
plomaticas entre a Bolívia c o império
germânico. O ministro allemão e sua
comitiva seguiram em companhia de di-
versos officiaes do exercito, que os cs-

coltarão até á fronteira.

Pane/to y Villa

A reportagem descobriu hontem, entre as
machinas dc um cargueiro americano, o
Ariaonian, o mecânico 'Iíoqiie lbáftaz. mexi-
cano de origem, que serviu durante alguns
annos no exercito aguerrido do famoso ge-
rera! Pancho y Villa, hoje conhecido pelas
suas façanbas terríveis uo mundo inteiro.
RdqÚe chegou a ser capitão e acompanhou
o famigerado guerreiro como uin dos offi-
ctaes do seu bizarro estndo-maior. Ouvi-
mol*o num momento cm que elle se prepa*
rava para vir á terra c o niachiuista, mui-
»o polido, mas muito reservado c chèlp de
pressa, disse-nos :

— Conheci a Pancho quando elle já era
Keneral c tinha feito a sua primeira etapa
:ia guerra civil, concorrendo poderosamente
para a queda de Poríirio Jliaz., Üu era o
presidente do Club dos Jaeobíiiot. da capi*
tal e entendi do meu dever ser solidário com
o caudilho quando este se levantou, mezes
depois, contra Francisco IMadcro, Não era
possivel que derrubássemos com fragor,
inundando as escarpas das nossas monta-
iihas dc sangue irmão, a um tyranno para
substitutivo por outro. O club dissolvcu-sc
c eu segui a Pancho, quando elle marchou
para o nerte, afim dc reorganizar os seus
homens. -Madcro caiu c todos sabem o fim
trágico que elle teve, fuzilado i porta da
prisão que lhe era destinada. -Com o nosso
apoio, Ilucrta subiu ao poder, mas logo,
nunca soubemos os motivos exactos, o meu

pinlia cnnita o preildente. campanha que
nimla dura c da qual eu nao acredito que
tíle «aia do pcor paitido. l'ui ahi que ru

o abandonei. l;Mavamos no», arredores dc
Vera Crui e declaret-lhe lealmente, que, ou

Ulc nus explicava detalhadamente os motl-
vo» do teu rompimento com Carrania, uu

ei- retiravaine da luu para cuidar do»
ineut interessei particularc». N.io i ipie

estivesse cansado, mas scnliame deillludldo,
porque o meu general também tinha o (ei-

lio e as ambições dos tyranno» aos quars
umbatlamoi, A principio, Pancho calou-icj
líu servia como capitão c elle sempre me
distinguiu com as suas lympathia». Depot»,
como eu Insistisse, elle explicou-me i|u:

Carrania traia ao iMcxico, c t;t*va no po-
der como um literc do inverno iiortruincri-
cano. No lun.lo, porem, o que elle queria
era a dlctadura, convencido jusMnunic de

que tendo ajudado a fa«r tantos presirlen-
tes, chegara a ver de dar o s.-' assalto á

biipreroa jovernanca ila Republica. Reco-
nheci Clltio, que elle era um homem ambi-
cioso como ns outros e afasiei-me. Rniliar-

qúcl para Nova York e fui recomeçar a mi-
nlia profissão de mecânico.

— K quem é Pancho >• \'illa como Re-
licral ?
—K' o homem mais valente das tres Américas,

Talvez .1 sua coragem incrível seja a de um
epih-ptico. No campo- s°h o fogo da artilhe-
ria c o explodir das granada», percorrendo,
a cavallo ou em blcyclette, todas as linha»,
[.Menanilo e puxando na frente cargas so-
Kre cargas dc bayouetas em cima do inimi*

go, c de tuna ititrepidci que chega á loucura.
Hate-íe como um leão ferido e nunca vi
um homem que tivesse tanta calma deante
1J0 perigo. Ullilc. ma» inlilligentissimo, lem
as qualidade» tiaturacs r!o um grande gc-
nerai, apezar de nunca ter cursado uma es*
cola de guerra. 15' soldado por Instincto,

possuindo uma visão estratégica que assom*
bra. Eu creio que elle começou a sua car*
reira como salleador de estrada, c dizem que
c!lc rompeu com Madcro porque este lhe
recusara licença para montar nos arredores
da capital um Matadouro onde elle pudesse
abater rezes roubadas. Queria ser unia cv

pecíe dc ladrão official, garantido pelo Ks-
tado. Trocou o nome mais tarde quando a
sua gente arregimentada o proclamou gc-
neral, (Particularmente, odeia a todos os
estrangeiros, mas, o seu maior inimigo,
aquelle com quem elle é irreconsiliavel, é
o yankee. Contra o americano, Pancho,
oue tem hoje um grande exercito no norte,
fará alliança com qualquer dos chefes mi*
litares do México, mesmo com os
h¦¦us Inimigos de vida e morte. K*

c convincente, dc papei* que á primeira vil-
ta lmj.TC*i(onam, itlrgi anima* recebidos du <
estrangeiro r os cartões dc visita que c,IIe I
vae piodigamcnte distribuindo.

O que ninguém vr c o seu dinheiro nu )
a concJuiSo dos negócios que di/ cntabola* >
dos. A série ile mus proc/as é verdadeira* (mente rocambolcsca,

Para que os incautos se previnam. apre*
sentemos ao publico case titular pelo seu j
Cftrtfio dc visita ;

Or. Jv.10 CtíVâtcantí dt' Albuquerque Lins ¦
(«Marquex dc Cavalcanti)

Av. ¦Mçridloualj Rio.
Caixa do Correio 1.8*5,

O cartão de visita com o marqurrado e
a caixa do correio podem impressionar i pri» '¦
meira viata, Mas uma caixa do correio custa
vinte mil réis por semestre, O í-r. mar* ,
quea de Cavalcanti tomou uma pur «tis me* |
zcí, mas mm reformou desde dezembro, nem
restltultl a chave da mesma á rcpartiçfto .
postal,

# A* victimas do sr, marquez de Cávalcatv
t». sflo muitas e olgumM do nosso alto com»
me reio, Sdbetu a algumas centenas tle con- f
tos a» trapaças dei»e cavalheiro dc industria
que, em começo agiu em accSo conjuntacom um famoso "Alnçn Hoiiito**, segundo
ccústa agora regenerado <* elevado à magis* Itratura num Kstado nortista !

O marquei ile Cavalcanti nr.n paga c.isa, for
paga á venda, nSo paga ao parle

paga a ninguém '. On.lr uiettera ellenheiro que vae rccolliendo pur ahi ai.'...'No jngn ? ij' possível. Mas o commercio,ns proprietários e os incautos devem ficai
ile sobreaviso com esse passado de pa:.oam.i.illo que só aluga casas nobiljJ.it, nJo
paga os nlugucis e termina rarrrg.in,lo com ' procurae

iiuero», ale que um dia o marquei
mostrou-o-. era um cavallu iro «onlo,
que a mesma pcs>»oa reconheceu »er o
>r, Joige Street.

Mas este CM conheço...
Poli é elle, «arauto... O »r. »•

illiule... .
1'arto já, o tr. llermencgddo reiol-

vei dar queixa á policia, o que. fei,
numa longa e dociimenut!» petição.

O marquei <le Cavalcanti, pciií.i a
policia, lem cúmplices tm Buenos Aire»,
t-ni Zurich ,- cm Turim. Só assim »«
explica as respostas que obtlnha dos te-
legranimas iiue passava aos banquclroí
Iviiifini c Slimondi, conde G. Vitalc o
Cario; Maycr.

Quanto aos lelccr.immasj que recebia
pelo Telegraplto Nacional, suppõc-so
niic sc ulilizaia elle de um curioso ar-íV
di!.

IVIcfiiapliava, por exemplo, a um ni-
dividuo qualquer em Uucnos Aires. Vi-
nha a commttnicaçSo do tclegrapho, de-
i-lnrando que tal indivíduo nüo fora cn-
çotilrado. 0 marquei; aproveitava o pa-
pel que enchia com filas 'ior elle prepa-
radas com os dizeres une lhe conv nbam
e que eram cuida losamente collados,

sua niiiliier. lísles deapadio» elle
pessoas interessadas, il-

Jm

dc

. n6o| aprcsi-nlava a. p

.. J|.! ludindo-as assim.
0 sr. Cario l'nrol,o que i

sentante do confie G. Vitali, ás pessoa»
que ô interrogavam sempre declarou"
que o marque/ de Cavalcanti nenhuma

possuía daquclle banqueiro
elle apresenta são

men

repre.

que cm
falsas.

pusittva-os niovcís e ns oi
listo ijiie ahi se lè foi publicado cm

junho do anno passado e está junto aosvolumosos autos do Inquérito que a po-licia fez abrir para apurar as falcatruas
do famoso marquez de Cavalcanti

.mon ii illudir toda gente, freqüentando I e'-'c„, *%_ 
. 
,a°.'stln,?" 

de um maria alta roda. como representan c .le um 'mn'U' W1rL'r- 
T' 

'i 
, Ksynd cato estrangeiro e dc grandes bati- ''""¦ °,u d_l,lonu,a L 

,aS5."", ,'"„*• . - ¦ riMf f,>7-lr*P vri- mif havia toda con-

0 "marquez" c ouvido
1'or mais de uma vez a policia inan-

luu o titular prestar o seu depoi-

queiros europeus. Foi neslas condições
que elle conseguiu relacionar-se com I
um irmão dc um alio político dc i
um dos Estados do Sul e dahi a jsua apresentação án pessoas que cri- I

general desgostou-se, e novamente preparou um ódio por temperamento e para elle

..lher
...M^a Fiieg foi'condemnada pelo.conse-
Iho dc guerra á pena perpetua de. tra-
balhos forcados, pelo crime de espiona-

.'orr.-ntc, tentámos quebrar as linhas fiem.

As homenagens ao ministro Manoel
Murtinho

Em signa! de pczar pelo passamento dt.
ministro Manoel Murtinho, o Supremo
Tribunal suspendeu hontem a sua sessão
ordinário.

A medida foi tomada por proposta ao
presidente Hernmuo do Rspiiito Santo,
que proferiu a seguinte allocuçaoi

"Desempenho-me do doloroso dever de
trazer a e te Tribunal a iiotlcia ofíicial do
íallecimento do sr. ministro Manoel José
.Murtinho, vice-presidente.

U pranteado extineto deixa uni grande
vácuo no Tribunal, onde funccioiiava Ka
mais dei 20 annos, revelando virtudes e
qualidades moraes que constituíam o ver-
dadeiro magistrado: amor (10 trabalho,,
executor meticuloso da lei e ínexcedivel
probidade de caracter.

Amanha, seu logar estará preenchido,
mas düticilmentc será o eminente juiz
substituído. A noticia de sua morte cau-
soo pezar em todo o Brasil, e o attcslain
os in números telegrammas dirigidos a eEte
rribunal por grande numero de associa*

1 ções, tribunaes superiores de Justiça, pre-l,,.ia i sidentes, -overnadores dos listados, magis-
iini 1 irados e outras pessoas gradas..
por | Ü egrepio Tribunal perdeu um membro

de raro valor; o paiz, um filho querido e
notável. Proponho que se lance na acta dc
presente sessão um voto dc profundo pezar
como ultima homenagem a quem tanto
merecia; se tome luto por oito dias e se

.tieie uma commissão para apresentar
pezames á exma. iamilia."

Km seguida, o ministro OHvçira Ribei-
ro pediu a palavra e fez o seguinte necro-
logio:"Sr. presidente, — Consulta v. e\. que
eu acereseente algumas palavras á commu-
nica ção que acaba de fazer. Terminada a
marcha fúnebre, que fizemos erii torno dos
desnojos sacrados do nosso eminente col-
lega, que fora um grande cidadão por
suas virtudes cívicas postas em prova em
varias situações; nm grande magistrado
pelo culto que tributava à Justiça, esse
symbòlo intangível da verdade e do di*
rei to; um chefe de familia incomparavcl
pelos exemplos que transmittiu á sua
numerosa prole, e amigo adorável pelo eu-
canto de suas maneiras, onde o brio e a
lea dade realçavam: vae agora o Supremo
Tribunal Federal prestar as ultimas ho-
ineníigèns ao grande morto, neste mesmo
scenario onde durante mais de ao annos
exercitou o seu sacerdócio, onde esgota*
ram-se as suas força3 e quebraram-se as

s; energias.
Oue mais podemos dar ao companheiro

que cáe na arena, envolto na sua toga im-
polluta, cercado de triumplios. legando a
seus descendentes a honra de seu nome c
a pobreza torturante ?

Senhores ministros, nas evoluções do
mundo surgem os heróes que jogam a
vida, nos campos de batalha, pela pátria e
pL-la liberdade, listes passam como astros
ile primeira grandeza, deixando profundo
sulco de luz na sua trajectoria, illumínan*
do as paginas da historia e immortali*
ia tido-se no bronze das praças pub icnS.

Mas, meus collegas. e os heróes des-
conhecidos ? Onde estão elles, onde os
seus túmulos ?

Ei tes são os gladiadores anonymos. que
sc batem até ao sacrifício para elcvSt o
justiça, que c a vida dos povos livres, ate
o apogeu dos seus triumpnos, contendo o
excesso dos poderosos e abrindo o cs-
paço para as niais vastas aspirações do
direito !

Mas é certo que. estes sacerdotes, be-
rúes, ao deixarem o mundo ingrato c in-
rliffr.rente, têm ronauistado a certeza He

que bem cumpriram o seu dever c
transpõem contentes as divisas do infinito.

Deante do cadáver do meu bom compa-
nheiro e querido amigo, da saudade cru
ciante que nos deixn. estou revolvendo uma
ferida que ainda sangra; pois na phrasc do
poeta: "o uffectp sagrado, que a morte
acaba dc roubar ao meu coração de esposo,
levou sangue na raiz"!

O sr. Ülivfira Ribeiro, visivelmente
conunovido, assim terminou o seu necro-

A Iorío:"Deixemos, meus collegas, que repouse
uo seu ultimo somno o nobre companheiro,
até que o destino nos una de novo."

*».—*as-»g__» ¦»¦

o seu exercito para a linha dc fogo. .Allia-
monos a Carranza e um dia, Yictoriano
Huertá, cuja mão de ferro governava o Mc*
y'\co sacudido pela mais violenta c pela mais
sanguinária das guerras partidárias que te-

mos conhecido dc Juarcz para cá, foi
obrigado a ceder. iA cidade estava cercada
e o dictador, no grande momento histórico
ila sua vida, VÍU-sc sósinho em pafficio, con*
rando apenas com a dedicação c o carinho
da familia. Restava-lhe o caminho do exi-

p rtnssa pátria está sempre etn perigo de
independência sob as vistas do Tio Sam.
Calado, muito supersticioso, de uma dureza
de coração que vae á selvageria, Pancho é
um desses homens que nunca ninguém lhes
penetra na alma. Não ha espcctaculo hu*
mano que o com mova. A sua edade orça
entre os 45 a 50 annos e nunca teve fami-
lia. Também não lhe sabemos, ao certo,
onde o diabo nasceu, mas todos estamos
convencidos que ha dc morrer varado por

A TORRE EIFFEL
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Vestuários de flanella e ca-
semlra para meninos de

todas as edades
SORTIMENTO COMPLETO

lio, porque o governo de Washington se in- i uma bala ou por estilhaços dc granada, Iu-
crnipatiliilizára com elle. Iluerta afivelou | lanilo na deanteira do seu exercito, que o
ns mãos c embarcou para a «Kuropa. Ape- j teme. que o respeita, que o obedece íncon-
zar de ser a sua vontade soberana a única j dlcjoholmente, mas que não o ama. Sc, para
lei existente no paiz durante o seu gnver i desgraça do México, Pancho y Villa, que I
no intransigente, o tyranno, que era um . r.ão tem escrúpulos e é de uma energia de
homem de uma honestidade á prova de fo- j "ço, chegar um dia a tomar conta do go-
go, deixou no Thesouro, sobrecarregado I verno, fique sabendo que uma metade da
sempre com as formidáveis despezas da ; população, a que é sua adversaria, elle ra-

elegantes,
lOfJaS ÜS NOlVaS cumpram «us en-
xovaes no PALÁCIO DAS NOIVAS, á
rua Uruguayana 83—Uio. Peçam catálogos.

ir acção pela ordem legal, um saldo dc qua-
si dois milhões de libras. Retirou-se pobre,
cimo pobre sempre foi. Vencedores os
constitticionistas, Carranza quíz dar uma
tonimissao no estrangeiro a Pancho y Villa,
o mats decidido dos seus alliados. Pancho
rteusou e, tempos depois, recomeçou a cam-

bordoada e com a outra metade,
sua partidária, elle dividirá o pa-

c liará
a que
trimonio da Nação...

Sorrimo-nos. Roque Ibaúez ainda nos
disse que falava sério e despediu-se, para
ir ajuntar-sc aos companheiros que o cha-
mavam na lancha.

Charutos
P O O C K

deliciosos.

'1

»*^»-
H1NHFIR0 s0'' í0'3- e rantelas do

onte de Soccorro, condições
5 e 47, rua Luiz de Ca*' 1867.

especiacs — a.
mõrs. Casa Ctnntttfcr Fundada cm

O "BESSEGEN" E' O ANTIGO"TAYO MARIT'
Como damos no movimento do

porto, entrou hontem pela manhã, o
vapor iiorueRiiez Bcsseggcn e que, á
tarde, zarpou Je novo com rumo da
Europa.

O Bcsseggcn è o antigo Tayo-Marú,
que esteve certa vez, em nosso porto e
foi vendido depois a uma companhia
noruegueza.

Esse vapor, vae com um grande car-
regamento de café para os portos eu-
ropTèus.

COBERTORES
GRANDE E VARIADO SORTIMENTO ACABAMOS DE

RECEBER
EM ALGODÃO A PARTIR DE H$000" PURA LÃ 92S000

na casa EAüNíES
172, R .OUVIDOR.

PRESENTEMENTE

quem desejar mobillar a
sua residência com moveis
modernos e elegantes com-
pra só na RED-STAR.

G. Dias, 71.
Uruguayana, 82.

DO

E ARTIGOS DE LÃ — SOR-
TIMENTO COMPLETO

E VARIADO *
— nM TORRE EIFFEL —
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DESAPPARECIDO
A senhora Claude Dunn. residente em

Iazoo City, estado do Mississipí, "Esta-
dos Unidos da America, acaba de dirigir-
sc ao consulado geral americano nesta ca-
pilai solicitando a sua mediação afim de
ser descoberto o paradeiro de seu filho dc
nome R. I.. Dunn, cuja ultima vez quese communicou com a sua iamilia foi por
carta da cidade dc Nova Orleans, cm prin-cipios do mcz de outuhro do anno pas-
sido, avisando a sua partida para o lira-
sil.

Qualquer informação do conhecimento
dos nossos leitores poderá *;er graciosa-
mente fornecida no consulado geral ame-
ricano, no edifício do "Jornal do Com-
mercio". .nesta capital.

0 "ITATINGA" JA' E'
LLOYD BRASILEIRO

O paquete Itatinga que saiu, hon-
tem, para Aracaju, levou pela primei-
ra vez, as insígnias do Lloyd Brasüei-
ro.

Como se sabe o Itatinga. que perten-
cia á Companhia Nacional tle Na-
vegação Costeira, foi recentemente
incorporado 4á frota do Lloyd.

» a»»»» »

SANGUE, urina, escarro,
9 (exames) de

105 á 30S; iv. Raul tíoclia. 7 de Se-
tembro, 162.

GUARDA CIVIL
Foram nameados guardas-civis de reser-

vas, os cidadãos Manoel Martins da Ro-,,.,.,,, .,„„,.
elia Filho, Anchises Porlo, Pehjo Vida! I ,,','.„„,,.e .tacintho José dos Santos, que devem ""c,ro Va
comparecer o mais breve possível na ""'""'
cretaria daquella corporação,

«o umi» o»*— . .

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C.—
Rua dos Andrndns 19 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

¦» <|lfr »

Opportunameritc terão os casa-
dos uma bôa ocensião de ?. . .

TORRE EIFFEL
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Sobretudos de Melion e âe
casemira ingleza

SORTIMENTO COMPLETO

RETRETAS PARA HOJE
Xa praça Affonso Penna tocará a banda

dc musica do Corpo de Marinheiros Na-
cionaes.

— Xo campo de S. Christovão tocara a
banda de musica da Brigada Policial, sob
a reticncia do comra-mcstre Luiz Antônio
•«os Santos.

ESCOLA NACIONAL DE
BELLAS ARTES

Inscripção para concurso de
cadeiras vagas

Na secretaria desta Escola, continuam
abertas as inscripções para os concur-
sos das cadeiras vagas dc Anatomia e
Physiologia Artísticas e Historia das
Bellas Aries, terminando as irrscripções
para a primeira cadeira, no dia 5 de
maio próximo futuro, e para a sègun-
da, no dia íí de maio próximo fu-
turo.

t »i» 1

SEMENTES NOVAS para horta,
jardim, e agricultura, de a.000 varieiii

| des. recém-chegadas pelo vapor francez
I "Sequana". a venda na HORTULAXIA.

Ouvidor. 77.— *M » ¦» »» aw

UZAE tinta Sardinha, actualmente
melhor do nosso mercado.

Iirullioii, numa série dc falcatruas
das quaes se salienta a da venrh
de grandes exteiiFnes <le terrenos rarbo-
niferos cm zona do F..stado do Paraná.
Homens como os srs. Hermcricóildo
Gomes da Silva e coronel Antônio l-'er-
reira dos Santos, foram illaqucatlos 111
sua boa fé, plenamente convencidos de
que o marquez representava. <lc facto,

banqueiro Yitale e mantinha transa-
ceões com. o syndicato "anglo-suisso-
americano". Mas u interessante, em tudo
isso. é que as victimas do titular, cava-
lheiros de posição, e <le destaque, ho*
tmns de influencia na própria política,«1; recusaram agora a apparecer deante
tia autoridade policial, envergenhados da
maneira por que se deixaram illudir.

E\ como sc vê» um ponto dc defesa
para o marquez de Cavalcanti, c dahi a
sua arrogância, declarando, hontem,
quando interrogado, ao 3" delegado :

— Os meus negócios continuam de pé.
Se são mãos, arrasto commigo homens
dc certa influencia.

A vida do famoso marquez
O marquez de Cavalcanti iippareceu

pela primeira vez em S. Paulo, como
medico diplomado fciela Universidade de
Coimbra, isso cm 1007. Koi na capital
paulista, que, illudindo cavalheiros dc
destaque, laes como os srs. Asdrubnl do
Nascimento e Duprati inventou uma
subscripçSo para a acquísição dc um
álbum oue seria oflferccido a S.S. o papa.
Adquirido o álbum, que custou perto dc
200 centos, foi o próprio sr. Cavalcanti
encarregado de leval-o a Roma e. ao que
sc diz, substituiu elle as pedras nreçio-
sas por outras falsas. Nessa oceasião,
recebeu do chefe supremo da egreja o
titulo de conde. Ouvimos lambem dí
pessoa que conhece a vida do famoso t.-
tular coisas interessantes que lhe dizem
ri 1;)píio. Es^a pessoa já depoz no in-
querito policial- Disse-nos ella:

 Em S. Paulo, toda gente sabe qn»
Cavalcanti, que aliás, descende de im-
portanto familia nortista, não era rliplo-
mado cm coisa nenhuma. Pharmacnitieo
pratico na Bahia, para a capital paulista
se transferiu exercendo a medicina com
desassonibro. como se, dc faclo, medico
fosse. As suas falcatruas só foram co-
nhecidas agora e eu o conhecia pessoal-
mente depois das transacções em que
elle se envolveu, arrastando homens dc
responsabilidade.

iE o nosso informante nos contou mais
¦que quando se deu o desastre rio Sjrío.
em que pereceu d. José dc Camargo,
bispo de S. Paulo, dias depois Cavai-
canti telegraphava ao governo paiiliora
declarando que o rorpo do saudoso ore-
lado fora encontrado e estava deposit'.-
do na egreja de Oran, ofíerecendo-se
então para trazcl-o. O seu offcrecimen-
to foi acecito.

O corpo desembarcou em Santos _ e
foi removido para S. Paulo, onde, cêr-
ca de 150.000 pessoas o receberam.
Succedcu, porém, que começaram a sur-
gir duvidas sobre a auíhcnticidad.e do
cadáver e lllll oulro telegrrinn.a, diri-
gido ao governo paulista, dava noticia
do encontro do co.rpo de i. José de
Camargo, o que escandalizou a tod.i
Eente- ,. , o. ,Ao que se diz. o marquez de Cavai-
canii colhera o cadáver :1c uni mari-

quer c p.ira aq li o trou-
xera, apresenando-o como sendo o
do bispo de S. Paulo.

Em 1914, o marquez aqiii appáreceu
como representante dc estaleiros italia-
nos, taes como o Anselmo e outros,
propondo ao governo a venda do
" dreadnougbt " "Rio de Janeiro",'/ c
compra de subníersivrir,, Esta tentativa
fracassou e o -iiular, que de simples
conde passava a marquez do Santo Se-
pulchro. enveredou para outro caminho.
Pnr intermédio uo sr. Pedro Machado
Marcondes, conheceu elle o sr. Herme-
negildo Gomes da Silva, proprietário de
terras no Paraná, com quem entrou
em negociações para a venda ao symli-
cato "anglo-suisso-ainericano", de va-
rios fazendas, estabelecendo cláusulas no
conrracto em que ambot figuravam, sob
a razão scoiai de Cavalcairi Gomes.

O sr. Hermenegildo foi, durante làrRO
i tempo, explorado pelo marquez, que lhe
j arrancou perto dc 104 coiv.os. O pliar-

niaceutíco Oiffoni caiu com 40 contos e
o dr. Custodio Coelho, que passara
.procuração ao dr, Marine-i Camargo
para vender terras em idênticas condi-

ções, bem como o coronel Ferreira San-
1 tos, foram também victimas. Kmquan-

to isso o marquez ia illudindo o sr.
I HermenefçiWo e demais pessoas com te-
! legràmmas, quo dizia receber dos han-
j nu ei ros G. Vitalc, que tem o privilegio
! dos fechos do correio, Carlos Meyer e
I outros, com telegrarnmas que dizia ter

recebido, cm que aliegavam os banquei-
'ros o breve desfecho dar. negociações
I que a crise europca -amo atrapalhav

Pcsaias que . já dewoníiuvaiu

mando Vida!, tratando-se de um
quez, ou diplomata e assim '.lelic
mente fez-lhe ver que havia
vinitncia em se wresentar^ para que
sobre o seu "augusto nome" não pai-
rasse a miiiima duvida. Recusou o ti-
tular e a policia. cança.Ia já de tanta
diplotuãca, mandou buscal-o preso.

O fidalgo protestou. Qiicr uni lim-
lar prc«o sem formalidade alguma! Era
uma violência!... Mas acompanhou o
dr. Machado Guimarães. O marque»
vestiu .1 sua melhor roupa e lá se foi, ,
barba esfcanhoada, bi^v.les retoroidos.
rumo da Central (le Poüciu. O 3" de- .
legado auxiliar quiz ler-llic a pctiíão dí - ..
inquérito.

—Xão é preciso — disse — conheço-a
demais.

ComCCOil a autoridade a ouvil-o en-
tão. O. sr. de Cavalcanti não negou
que mantivesse -com o sr .Hcrmenegil-
do e outros, negociações para a acqui-
sicão ile terras carboniírras e planta-
Coes de niuhciraes no Estado do Pa-
raná. Affirmou que as suas negocia-

i;õcj continuavam de pc, que «ram
lcgtimos os documentos nue o apresen-
lavam coma representante de banquei-
ros europeus e que nos seus negócios
sc envolviam homens de resnonsabili-'
Uade política e commcrciantes concei- • -
tuaJos. Historiou a sua vida toda, di-
zendo-se victima dc cnlumnias que re-
baterá. Conheceu o sr. Hermenegildo
Gomes da S Iva pnr intermédio de um
cavalheiro irmão de alta personalida-
de politica, com quem, aliás, mantêm
as mais estreilas relações de amisade.

O depoimento do marmiez de Cavai-
canli foi tomado em seirredo dc jus-.
tiça. Quiz. assim, o .1" delegado auxi-
liar criar que certas contradições do
mesmo fossem Ir.-il ¦ a publico, de
modo a não prejudicar as futuras düi-
gencias.

Hoje. será elle acareado com as suas
victimas.

O marquez. segundo apurou o j*i
delegado auxiliar, queimou, ha dias. va-'
rios papeis que muito o compromettiam.

No inquérito depoz hontem a rapari-
ga Luciola, residente h rua do Cat-
tetc n. 40.

Luciola aceusa o marquez dc lhe ten
roubado um brilhante no valor de 700$
quando seu amante.

O titular em liberdade
Prestadas as suas declarações

quez de Cavalcanti fe: posto
herdade,
dencia.

rccolhcndo-se á

> Mar-
enl li-

sua re si-

'M.
m

ii\IfíFctTAFARINHA LACT
iHULü 1 ÍIpnosPHATADA —

de SILVA AKAUJO
ALIMENTO IDlíAL

— PAUA —
CREANÇAS, AMAS DE LEITH,

PESSOAS FRACAS, CONVA- ..
T.E5CENTES.

Torna as creanças sadias e fortifica
os fracos.

QUEM E' A DONA ?
Um passageiro de um bonde »ia linha.'

"Lins Vasconcellos" achou hontem, cs-
quecidá em 11111 banco, uma sacola de
senhora, que está ncstii redacc.no p»ra
ser procurada.

"PARANÁ" -
O melhor tônico para o cabcllo. A'

venda cm todas as casas de perfuma,
rias e-nas drogarias Granado Ã Filhos,
Bérrin.e e em todas as barbearias. De-
posito: Ourives, 70. Uio.

"JORNAL DAS MOÇAS"
Circulará hoje mais um interessante

numero do "Jornal das Moças", a que-
r;.d;i revista carioca cuja leitura ? hoje.
obrigatória para alguns milhar;*, (te
leitores.

.'•.

YORK CICARROS MISTURA
Uma delicia

da Casa Veado — 300 réis.

ESTrVilSTÍeÀ DEMOGRAPHÒ-
SANITÁRIA

X.i sem.Tnn compreendida âe. 15 o 21 do
corrente registraram* se O19 nascirrentos:
efícetnaram-sc ;? casamento?, e dcrrsní-se
.8.1 obiios.

Díi-; mnlcriti.-is qitc nzeram maior nume*
ro dc victimas destacam/**,; .1 tuberculose
pulniuitar com 76; as atfeccoep do appa*
relhii digestivo, respiratório e circulatório^
resiiectivanlerite coni yS. 49 c .\,\.

Dos ÍAllecidos .*í-o eram nacii»*iJe*. ií"j
estrangeiros ei'de nacionalidade iRTiorad^

No hfspita! dc I>. SebasllSõ ç.-iiíiç.f
cm tratamento 19 VtirioIu*Kjs; j.*^ tubercú»

qai.wq. ei».

ILEGÍVEL m
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CORUEIO T)A MANHA

AS DESPESAS DO MINISTÉRIO DA
GUERRA

0 Tfiesuiim concedia hontem créditos
di imporlmcia approximada

de 60 mil contos
'A dlrcciorla ds, Deipeu do Theiotiro

í.'iii. 11..1 . ,n.. i.u homem oi credito»
nii.ii... para uttemlcr âi rciprctlvat deu-
licitti, nu i-.ii.-uii- .um..,.!., '.iniiiirii., .u
«Juerrat

A' directoria Geral dtt Contabilidade
da Guerra, ii ,784, '.'.. i".

A'. I>. Ir,-.,,!,., 1-1-.. .,-. de;' Ki. Uranile tio Sul, o.fiHri :on$50o;
i]'.ii.hi-i. -¦.«jiB:stirt$.i<j3; Matto Gto»»o,
i.o«6;.tS7$779i Ualiia, 1.005 n'«l5-t5 1
r.n.i, i.i.-, i.,.-. -,....; S. P.nil.i
t'-.'. >'9i i'M . Amazona», ...i '.'JyKi;
l'riii.iiiii..i.-.i, f. t. j ;-,,.¦.,.... ; S D111II CitlllU-
rina, 5.m:oj4$jih; Ceará, 465 ¦K.i»SK47;
1M111..1 Oeracs, -¦'-'.: ii- .i-..: M.ii.n.ii.-'.
2\<i <'-¦'• 11.'; üuyai, mHisMooo; Ser.

Bine, i-6tl"aJ$joo| .'arnliylia, i.-r-ii.- :
Al.n-.-i'-. st''.;..- joo: Kio i'.i.m.|i- do
Norte, K--:;-|.i : Ki|iirito Santni
-11:" tf;-...... e Piatihy, .i-- -11;' .-...•.

A' Delegacia File») no Ceará concedeu
a Directoria du Oenjicia Publica o cre-
illto dc 180:000$, piir.i decorrer ,11 dcapfi-
•ai com a comlrucçSo, em andamento,
do» açtnlei "Acampo do Meio" c "Tu-

cundubu".
— i< mt**M »

CONFERÊNCIA JUDICIAI.10-P0L.C1AL
O ministro llcrminio dn J.tpirito San-

to, pretidentc da Conferência Judiciaria-
Policial, inciimliiu o sr. miniltro Augiu-
to Viveiros de C.ntro, desembargador
Caetano Montcncxro e Aurclino Leal dc
convidarem 01 ara. presidente, vlee-pre-
«Idcnte dn Repttiilica, c ministros dc El-
tados paia a inauguração dn Conferência
•judiciiriaaPolicInl. no próximo dia .1 de
maio, ás 8 i|a horas da noite, na Biblio-
tliri-.i Nacional.

Anemia
Tuberculose

Escrofula
!Üo mulo* que neccuitam
de podcroia nutrição do or-
ganiimo como bnio princi.
pnl de curativo. O exilo da
Emulilo de Scott em Ue»
caaot tem aldo comprovado
por cciitcnarci de mcdicoi
e milharei de curado».

Ciii/ij* dtnobtsr
êtmprt a legitima

EMULSÃO de SCOTT
de Oltn dt Fitada de Batalhãe

com Hyfwjifanfihituê.

ESMOLAS
Itecelienin» da «ra, d. Helena Roble» de

Ti.-ii..- a quantia dc i.-i (dei mil rei»), pira
¦cr diatril.uida pelo» jmlircs soecortidu» pur
este jornal.-¦B-BO-lrlU-

UBERABA — Estão multo adennta-
da» as obras da Exposição Prepnrato-
ria dc Ciado deste município, onde 011
competentes criadores do Triângulo Mi-
neiro trarão os melhores sneeinicns tpic
hão de figurar na Grande Exposição
de Gado c industrias annexas dessa ca-
pitai. Nota-se grande cnthusiiisnío em
todos os criadores do Triângulo, nuc
confiam nas exccllcncias do gado índia-
no e esperam vel-o justamente pre-
tnlado no grande certamen de maio.
O» puro-sangue rebu's estão sendo cs-
colhidos com cuidadoso carinho, mas,
infelizmente, por BUa iudolc e nattirc-
aa, não podem tolerar a longa cslalm-
lação porque estãu acostumados á liber-
dade dos camjios e por esta razão n
perda dc peso será inevitável.

Negócios de gado — Continuam
animadores os negócios dc gailo nesta
zona. Os grandes criadores de Goyaz.
Matto Grosso, Minas e São Paulo tem
adquirido muitos reptoduetores puro-
sangue indiano das principaes fazendas
deste município, O gado de córte tam-
bem tem estado cm optimas colações,
passando diariamene por este município
grandes boiadas por terra cm direcção
a Barictos, assim como trens especiaes
de gado da Companhia Mogyana era
numero de dois t tres jior dia que vão
a Osasco.

Escusado será dizer que 90 por cen-
to destas levas 6áo dc produetos ze-
bu's.

Guerra á Allemanha — O povo
ide Uberadn acompanha, com grande ar-
dor patriótico, todas r.s oceorrencias da
grande guerra; os jornaes são disputa-
dos com grande empenho e a impren-
sa local dedica sempre grande parte das
euas columnas ás noticias da guerra e
artigos patrióticos.

Obras Municipaes — Continuam as
libras municipaes dc embcllezamento da
cidade, estando os calçamentos das ruas
bastante adcnntados. Nota-se na cida-
de grande numero dc eonstrucções mo-
(lemas, sendo algumas de muito gosto
nrchitetonien e todas confortáveis e
elegantes. Entre os jialacetcs mais chies
agora em construcção, destacam-se os
do coronel Eliezcr Mendes dos San-
"tos, o do dr. Korberto Ferreira e o
do coronel Hippolyto Rodrigues da
Cunha.

Colheita dc cereaes — Começaram jáas colheitas deste anno, sendo muito
grandes. O Triângulo produz este anno
muito arroz, de exccllcnte qualidade,milho c feijão cm profusão. Us Jireçosestão bem compensadores apezar da co-
lheita abundante.

S. jOAO iria.RUY — Continuara nes-ta legendária cidade as dcmonitrácíes jui-blicas de protesto pelo torpedéamento do*iParaná".
aSo dia 18, ás 6 i|a horas da tarde, reali-zt.u-ae, na tcrrnssc do Tlieatro .Municipal,

fora enorme concorrência, um grandemceting", com o (im dc formar-se aqui umli.-ita.lii.10 patriótico denoniiiiado "llatalhãu
Patriótico S. Juáo Ü'131-Rey",

Para oradores furam escolhidos os talcn-tosos jovens srs. drs. Custodio de Castroe Gil (Pereira Coelho, que pronunciaram vi-brantes orações patrióticas, sendo muitíssimosnplaudidos. 1'or fim falou o sr. CalianoS\evcs que, cm breves palavras, expoz aidea da fundação dn referido batalhão,
Tem sido aqui muito ciinnnentada a atti-tude assumida por uni dos frades fraiicis-canos que aqui residem e são justamente cs-timados, relativa ao rompimento dc rela-

çõei do Drasil com a Allemanha.
O dr. Custodio dc Castro, 110 seu vihran-te discurso, allu.liii, com palavras vehemcn-te?, a essa intromissão desse padre hollim-de? cm negócios que só competem aos bra-Bilciros.
O facto, segundo nos narraram pessoasabsolutamente fidedignas, consistiu em haverfim dos frades Iiollamlezes. cm sermão, cen-curado a attitudc do niisso governo rompeu-00 as relações tctito-gcrnianicas, attitudc queo referido sacerdote qualificou de orgulho,ia. pois achava o rcvdo. que o nosso naizdevia seguir o exemplo da Hollandã, quetem soffrido muito maiores attentados daAllemanha c continua a conservar a suaneutralidade.
O dr. Custodio dc Castro a isso respon-deu com felicidade.
BUJjLO HORIZONTE — A festa de re-eepção dos calouros, que a directoria doUub Acadêmico está organizando para osdias 28 e 20 do corrente, vae ser um acon-tecimento digno de especial registro nosfastos acadêmicos desta capital.
O acadêmico Hcraldo Uma, presidente do

elnh, recebeu uma caria do acadêmico Ary
Vieira, presidente da Alliança Acadêmica
do Rio, confirmando um telcgrainma ante-
rior em que dizia que n directonri da Al*
üniiça, atttodendo ao convite do Club Aea*
dtinicii, mandará a esta c»pit»l uma dele-
Koçâo dc estudantes dnt> ccohu superiores
do Rio, compoito de cinco membro», para
ii»»i»lir áquell.1 fetia, e fazer um» visita aos
seus coi legas mineiroí,

A cinhaixada acadêmica deverá, chegar
aqui) no dia -*3, ás 10,40, P*do nocturno.
Ou estudantes das nossas escolas preparam
uma ruidosa e festiva reccpç.to boi cotlcgas
cariocas, promovendpdhei significativas ma*
nifestiições dc B.ynipathia.

Alíci d.is reccpci*ics nai diversas escolas
supcriorcis os cs-udantes cariocas asilstir^o,
no dia 28, ao baile dc formatura das alu-
meai da etçeola Nortnal :
no dia so, dur.intc o dia, ha um "match**
de "football" que lhes e offcrccido, c du-
tante a noite be\ espcctaculo nn Theatro
Municipal, tomando parte no jantar dos ca*
louros que se realizara no meâmn dia nos
salfies do Club Acadêmico (1" andar).

Xo espêctaeulo do Theatro Municipal se*
t5o levados alguns números «le grande
Mieccsso. No "match" de " football'*, a reali*
rar-sc nn Prado -Mineiro, haverá no inter-¦vallo dos doía "ouf-times" um jogo de JJ
mimitos, entre dois "teams" theoricos. istj
é, composto dc acadêmicos alheios ao "foot*
bali". Este numero será dc um suecesso
extraordinário.

SANTA iMATUA M. ITAmiRA, 17 de
abril de 1917. — Realizar-se-á dia 26 de
maio p, f. neste arraial a primeira reunião
cívica que terá (>or fim installar-sc neste Io*
par um internato para o estudo dc humanl*
dades.

A solennidade que-.se revestirá de gnn-de pompa, terá logar ás ^ horas da tards
no salSo do luxuoso prcdto do tenente-co-
ronel Francisco Simeíio de Barros.

Falará, expondo os fins da reunião, o
presidente da mesma, dr. Raymundo Au*
gttsto dc Oliveira, conceitundisiimr. medico
parteiro residente neste arraial, em «egr.lja
o capitão Rmcsto IMartins. ahattado nego-
ci-inle. discursará á mocidade. mostrando as
vantagens da instrucçiio. Ao terminar a
(olennIdade falarão: Antônio Victorio, co-
nheeido pulemista, c o acadêmico .\ntonio
J. J. Figueiredo.

Ans denodailos canípcr.cs esta populaçüorende as mais sinceras homenagens. — Cor.respondente.

Estado do Rio
rARAHYIlA DO SUI.. TÍndtnlis. -

Llietcs dc familin deite districto chamama attenção do secretario geral do listado
liara pôr vistas sobre o péssimo funecio-namenlo da escola desta localidade, regida-pela professe,™ Alzira de Souza Soares.Chegou esta senhora aqui -neste logar em
junho passado c assumiu a rcgcnc.n de talescola, porem não ligando imporlaocia ai-
guina ao ensino. Jim dezembro retirou-sesem dar parte ao inspector escolar, sobreexames (que não os deu), nem ai legou mo-tivo algum, diste anno, além de dois mezesdc ferias, ainda esteve ausente da escoladesde 1 dc fevereiro até 17 de março, uâo
se sabendo se eslava ou não licenciada,
pois nao obteve licença do superintendente,e, cremos, nem do dr. secretario geral, cau-sando grande murnuiração aos moradoresdo logar por tal abuso. Chegou aqui em18 de março c assumiu a regência dn es-cola, porem, o funecionámento é péssimo.Os alumnos começam a chegar para aescola ás 91 [2 horas, só terminando às 11horas, Quando chega o ultimo alumno, amaior parte já vem dc volta. Vão á escolasó para cumprimentar a sra. professora,pois esta mal c pessimamente lhe» toma alição de leitura e nada mais. Os alumnosnão sabem o quo é taboada, não sabemo que é uma escripta regular.

uMARIANNA. — N'a eapella de Iguaba,
aprazível e commercíal recanto deste mu*nici|..o, lerá logar no dia 13 do mcz pro-xíiiui futuro, a tradicional festa de S. José.São festeiros o capitão Dur.val Lopes,acreditado negociante, c a graciosa senho-rila 1'ortuiiata lr. da Costa, dilecta filha
do adeantado industrial c capitalista major
Antônio da Costa Bcrnardes.

A julgar pelo gosto dos dignos festeiros,
as solennidadcs se revestirão do máximo
esplendor.— Xa mesma eapella, nos das 20 c ai
do corrente, foram celebradas as missas dc
trigeslmo dia em suffragio das almas do
saudoso capitalista Manoel A. Canelas c
d. Joaqnina A. Canelas.

Aos actos assistiram, .além das famílias
dos finados, grande numero dc pessoas
gradas.—- Foi geralmente sentida, cm Araruama.
a morte do illustre araruamensc c notável
jurisconsulto dr. Joaquim A. de Figueiredo
Júnior, oceorrido cm Nictheroy, no dia
jo do corrente.

O extineto era sogro do dr. Octavio Ma*
fra, integro juiz dc direito desta comarca,
a quem apresentamos sentidas condolcn*
cias. — (Correspondente).

NO 0AITETB

0 COLLECTIVO
'No palácio do governo retmiu-ic lian>

tem o 'Ministério, át .- liar» da larle,
»ob a prtilil-ncia du llitíe da Naçiu,
pura o ilctpiicho collccllvo, temlu lltlo
tini.igna.liii drcrrioi du* panai tc<
gtiiutii:

INTKillOll
iijuiu nova dtRbmlni-lo *n* pomui

dr irm 1.1. e tle alicie» ii,t i.u -..i, Pu-
Ia.«...I da Diilricto |.'edcral, que piios»-
FAO a dcUI.llllll.il -ir |" e l' U-llrlitf-i ,1'. ui 1.1.111.. gratificação iildieional:
di 00 *|*, 1101 vencimentos do dr. Me-
u.iti li., dni lí.-u. M.iu-ii.-,, iccrrtarlo

j da I-'.i. iil-l...li- de ,\|. .i.iii.i da n..!n.i,
1 de 30 "I", «oi do dr, Manoel Thimo-

tltco dn Coita, proíessor calhedratico,
\ um dlirtonlbllldaue, ita Eicola Poiy-
t 

'..liiii... dn Itiu dc Janeiro, c an dr.
. Sebastião i'n-li-.... proieiiur cathedra-
1 iteo, em tllipiiuilillidade tia 1'aculdade

de Medicina da Bahia] dc |o "i", ao
dr. Manuel f.'errtandti dc Sã Antunri,
I. nu- do extineto cuno nniirxo á I'a-
culdadc de Direito du iiecife,

9 * *
GUERRA
IVoiuovemlo:
11.1 urina iii artilheria. a i' tenente,

o 3» Antnnln Carneiro Pinto;
na arma de InfamaisI por antigui-

dade, 11 coronel, o graduado Arthur
AdaetO Pereira dc Mello; a tenente-
coronel, o graduado 1'ciipiic Antônio
da Fonieca; a major, por merecimento,
o capitão Trajano Ferra* Moreira, para
o 19* batalhão do 7" regimento; a ca-
pitão, por nítidos, o 1" tenente Eer-
n.indo Coelho da Silva; a 1" tenente,
os segundos Miguel Uoillíacio Cabral
de Mello, por antigüidade, c Pedro Ca-
tlulino Ferreira de a\>cvcdo, por estu-
dos; a tegtmilos-tencntes, os aspirantes
João Pessoa Cavalcanti, Luiz .-\gapito
da Veiga, Eugênio Rubem Vieira dc
Carvalho, Rnphacl Fernandes Guiuia-
rães, Euclyilcs Guimarães Alves No-
gucira, Nclion Bandeira Moreira e Er-
n-iiii Muni/. Tavares.

Gradunmlo: nra arma de infanterla,
em coronel, o tenente-coronel 1'amphilo
Gtirriti Pessoa, c em tcnenie-corouel o
n ajor Arthur Eduardo Pereira.

Nomeando: scgundoi-tcitcntci, inten-
dente» de 5" classe, o inrgento-ajudante
Argentirro Imlio do Drasil Salgado c
o» primeiros-sargentos Kyl.l da Cunha
Medeiros, Lcotriíio Nunes de Andrade
e Alcchiades Simões Pires.

Transferindo: na arma de infanteria,
o tenente-coronel Cassiano Pacheco dc
Assis, do quadro ordinário para o sup-
[dementar;

Para a arma de cavallaria, o a* te-
rrente da dc infanteria Manoel de
Acambuja Drilhantc.

Reformando: o coronel da arma de
cavallaria Victor Guiliobcl, o 1" sar-
(/nto archivista João Didigaray, do
ii* regimento tle cavallaria; l" sar-
gento Ignacio Pereira da Silva, do 5*
repimento de cavallaria; 2" largento
artifice José Manoel de Araújo, do 3°
batalhão de engenharia, e soldado Ray-
mundo Ferreira I.ima, do 56" de caça-
dores.

4» * *
MARINHA,
Transferindo para a reserva o capi-

tão de corveta do Corpo da Armada
Heitor Xavier Pereira da Cunha, visto
haver obtido permisno para, durante
dois_ anno9, empregar sua actividade na
marinha mercante e industrias correia-
tivas.

Concedendo ao capitão de corveta re-formado lente cnthcdratico da Escola
Naval, Hermann Carlos Palmeira, a gra-
tificação addicional de 5. °|" sobre seus
vencimentos.

Aposentando Pedro José dc Sant'An-
n., no csrgo de forriiista da patro-morlado Arsenal de Marinha desta capital.

41 # m
FAZENDA
Cassando o decreto n. 11.334, dc II

de novembro de 1914, oue autorizou a
Sociedade de Auxílios Mútuos "Matri-
nionial Brasileira", com sede em S. Pau-
lo, para ftmecionar na Republica;

approvando as resoluções da assembléa
geral extraordinária, dc 20. de outubro
de 1916, da Sociedade "Auxilio das Fa-
milias", com sede na cidade de -Piram-
caba. 110 Estado dc S. Pauio;

cassando o decreto n. 8.86,1, de a de
agosto de 1911, que autorizou a Socicda-
de Anonyma de Pecúlios e Educação "A
Mutua Brasil" com sede em S. Paulo,
a funecionar na Republica.

* * *
VIAÇÃO
Autorizando a construcção de uma es-

tação de 3" classe, 110 k-ilomctro 64 da
E. F. de Bauru a Itapura e uma modl-
ficação do traçado desta, em virtude do
estabelecimento da mesma estação;

aposentando Leonel do Carmo Dow-
sley. no cargo de bagageiro de 2" classe
da E. F. Central do Brasil.

Quinta-feira, 2í. de Vhrll de 1017
HIU"'l"ft — r>-vn>Mm«*i.M-'<y, «nnr-n-U <M**"M'% nmm

SPDRTS
Danov-OLim

Para a corrlila de tlnniiniiii, no prado
i: .111.141.. cita omaniiado o icgulnte
progranmia;

i" piirro — "Seli de Março" — 1,500
metriii — 1 ;ooofnmi e ,'tiuS.iao.

1 í-ii-.-.i- -.t.-. }J l.i:..i I Ircllii, 511-, Ilu.
cria, }u; Dlaiuante, Ml Htibc, 4*1 Mor-
1.o.. 1-, 31; 1 iiiiwi.il-. .|K, c im.¦....im 1.
4».-

a* parco — " Velocidade" — 1,300
metroí — 1 :noo}ooo c .-.10*000,

Toriio, ji kilon Magcitic, 53; Fran-
cia, ju; Davld, 30; Trunfo, 33, e
Mi ra > ll.n, }1,

3" parco — "Coimoi" — 1,500
metroí — 1 :jno$oou e *40jooo.

Mnnrue, 53 kiloi; I'lrt|iie, 35; Fl&r
do Campo, fí\ ICipanador, ,: Pacto-
lo, 54; ralhuçn, 51, e R.uu Itranco, 54,

.1" parco " 1'riigrciio" •— 1.30U me-
troí — 1 a,.i.;,..!.. e --1 ¦»-. -.->¦¦.

Dclphim, 3J l.il...; Eilllhaço, 33;
limilclte, ti, c Camelin, 54.

5* páreo — * linuur.iiy" — 1,609
metros — 1 üootooa e 440*0110,

Ajttlou. 54 klloi; Spcnr-Fooi, 51;
Duenui Aires, $2; (.elle, 50; Aluía, 30,
c l.í.l, 53.

6" parco — "Sete de Setembro" —
1.700 metros,-— 1:300*0011 c 3403000,

Fidalgo, vi iii..-., Morinlva, 53; Ou-
Ko, 30; Vemivienne, 411; Jagunço, 47,
c Jacy, 54,

7* parco — " Dois dc Agosto" —
i.in.i inetrot — 1:300*000 c 340*000.

1'istachio, 33 ltilos; — Kniupellion,
53; 1'araua, 53; Goldeh O.igiter, 53.— Para a corrida do dia 3 de maio
próximo, é o seguinte o proiecto dc
inscripçfles, t|uc icr.io enterradas ama-
nhü, as 4 i|j botas .1.1 tarde.

Parco'"Grande Prêmio Scit dc Mar-
ço" — Animaes ji Inicriptos,

Parco "Nacional" — 1.3011 metroíAtiimacs nacionaes sem vicloriu este
anno — (Handicap antecipado) — l'rc-
inioi: 1:000$ c 3003000.

Parco "Cosmoi" — 1.500 metroí —
Animaes de tres annos sem victoria 
Pesos da tabeliã, com descarga dc dois
kilos — Prêmios: 1 ;3oo$ e 3403000.

Pareô "Velocidade" — 1.500 metros-7 Animaes de qualquer pnii sem victo-
ria este anno —. (Ilandicap antecipado)Prcmios: 1:000$ e Joojooo.

Parco "Itautaraty" — 1.609 metros-— Animaes de tiualtjuer paiz — (Han-dicap antecipado) — Prêmios: 1:2ou$c 2403000.
Parco "Dezeietc de Setembro" —

1.700 metros — Animaes dc qualquerpaiz — (Handicnp antecipado) — Pre-mios: 1:30o? e i6o$ooo.
Parco " Descoberta do Brasil" —

1.750 metros — Animaes de qualquerpai*. — (Ilandicap antecipado) — Pre-mios: 2:000$ e 400$oou.Parco "Dois de Agosto" — J.Í09metros — Animaei de qualquer paiz,sem yiçtoria — Pesoi da tabeliã, com!dois kilos de descarga — Prêmios: I
Prcmios: 1:300$ c 2405000.

? 
* 
? A

DIVERSAS aNOTICIAS
O cavallo Tank acha-se sentido, Jogodepois da corrida dc domingo.Tiraram hontem prova, no Jockcya cgua Sabina, sob a direcção de Do-mingos Suarez, e o cavallo Trunfo, pi-lotado por um cavallariço.0 cavallo Torlto, inscripto para a

?.T.i -.?'. domi"8<' próximo, no parcoVelocidade", será dirigido pelo jockeyPablo /hIi.-iIii. '
Trabalhou hoiiiem no Jockey ocavallo Calepino, dirigido por um ca-vallanço.

—. No parco "Seis de Março", nopróximo domingo, o cavallo Cangustu'será pilotado pelo jockey HerculanoOliva, que fará a sua estréa nesse dia.íelle scra montada, na corrida de
Teffcs80 prox""0' pelu J°ckcy Júlio

t,™ íi"i'\..de .U,lclc >r'1c- eiteve hon-tem trabalhando na pista do Jockcy
cxcrcT" disposta e dando bons

^—^ Di."iante, fará a sua reappariçãono domingo proxltio, concorrendo ao
í\ i Sr\* de- M!ir<:o". lendo a dirc-cçáo de Octavio Coutinho.

ÍÍ jK?-4aHf l/M >"**^ ¦' *i •

O QUE E' VERMUTIN ?
E' um nperilivo-estomncnl moderno, elegante, original, que se toma puro,

CClatlo, com ngua, syphun ou miilurado com outro.
i>'trT'1 

'H'',"''11 delleloia, com poderei tonico-digeitivo-nervlnoi c
des RADIO-ACTIVAS-que influem no organismo, rejuvenescendo a
que fizerem uso.
»»tr-ííS!n.'^ I"lailar delicioso nuc fica na boca depois que se bebe o-MUTI.N ! Tome gelado, que é delicioso|

O appetltc renasce, n juventude se conserva e se prolonga, n velhice nd-
quire novos reforços para resistir aos seus effeitos !

Tomne sempre, repeti as dosei tle 3 a 4 enlieci por din e ao fim dc k
dins sentirei» os beneficio, do RADIO-APBRITIVO INDIANO — VEU-MUTIN — tio dr. Eduardo Franca.

Encontra-se em todos os boteis, restaurantes, cafés, confeitarias, bars,boterimiit e nrma/ens.
¦ Únicos tleposilarior.: Mourão Cr C, rua do Rosário, 133. — Conccssiona-rios ; votitmho .Neves &¦ C, rua l.ucncs Aires, 96, sobrado.

virtu-
Iodos

VER-

AGRICULTURA
Abrindo o credito de i3o:ooo$ooo para

a compra do prédio da antiga Escola
Agricoía ''União e Industria", em Ma-
riano Procopio, no Estado de Minas Ge-
raes-

concedendo patentes de invenção a:
Affonso Jcronymo Ferreira Leal, de"uma 'bomba hydraulica aspirante e pre-

mente, denominada "Americana";
Thomas Joscph Rouley, de "uma nova

machina de beneficiar arroz;
David Carneiro & C, de um "novo

socador de herva-matte, denominado"João Baptista";
Augusto da Silva Ferreira, de "um

novo processo de fabricar giz, destinado
ás escolas, alfaiatarias, bilhares e outros
fins a que possa ser applicado".

¦» -O tiJi» *>¦'¦ -.

MOIRÉS PARA CORTINAS com
130 de largura, a 10$ o metro;
só na Casa Boiteux — Rua Uru»
guayana 31.

A Mobiliadora, á rua São José nu-
mero 72, da firma M. Gomes de An-
drade, offerece aos seus íreguezes uma
linda valsa intitulada " Mobiliando... ",
composição do sr. F. J. Freire Júnior

F00ÍBALL
Resol.içSe.s dn Uiit-ctorin dn Liga

-Metropolitana
Reuniu-se anle-liontem. á noite a di-rectona da Liga Metropolitana

_f'oram tomadas as seguintei resolu-çoes;
„4.a,,,„."treírar •?• r<:v!sil° e redacção doses.atutos e código de football approva-dos, pondo-os de accordo eom as emen-das, respectivamente ao presidente e 1"secretario,;
^b) conceder ao Flamengo e ao Ame.rica a data de ->o do corrente, que foisolicitada por ambos para jogos que pro-movem; - '

c) autorizar os srs. Álvaro CostaWorbertO; Bittencourt e Antônio Miran-
1 '1a «u"?r ^.«mpos de football dosclulis filiados afim de emittirem parecersobre os que se acham nas condiçõesexigidas pelo novo código de football.

A próxima nsseniblén dn Metro-
politnna

Vae ser convocada para amanhã, umaassembléa geral dos elubs filiados aI-iga 'aMetroiiolitana, afim de ser consti-linda o conselho superior e eleito o 1*thesoureiro.

0 FOOTBALL INTERESTADUAL

America "versus" Ypiranpn
Realiza-se, no próximo domingo, noCamilo do America, um exccllcnte en-contro interestadual entre o Yniranga,

(N- S. Paulo, c o America, campeão ca-rioca de 1916.

OS TREINOS NO FLUMINENSE
FOOTBALL-CLUB

A tabeliã organizada pela commissão«.; sports, marca para hoje o seguinte:
. Das 7 a.m. ás 7.45 a.m. "Training"
individual para os ..", 2". 7" c 4"."Teams"; das 8,10 a*»i. ás q a.111.àlassàfjem para footballers: das 9,1:1a.m. ás 10,10 a.m. Exercícios suecos
para senhoras: das 10,20 a.m. ás 11,15

a.m. Exercícios para meninos c meni-nas menores de 15 annos: das 3,30 ás
4.30 p.m. Football, "iraining" 

para' o 1"
c 3°. Infantil: das 4,20 p.m. ás 5,30p.m. Training" de football jiara o 1*e 2" Jucvnis.

O "capitaiti" do Fluminense, solicitao com-parecimeiito dos seguintes jogado-res: 1» e 3» "team" Infantil, ás 3 horasem ponto; o "team" 
..ivenil, ás 

'4 
horasem ponto.

2" "team" Infantil:
Doria

Paulo — Portclla
Samuel — Elo — Freitas

Sylvio — Reyr.-.ldo — João*- Luiz»—
Sá Carvalho

1° "team" Infantil:
Albcrnàz

Villela — Liberal'P. Teixeira — Moacyr — losé
Braga — Izidoro — Peixoto —' Nilo —

-Milton
Team Juvenil:

. Ramos
Ariston — Reynaldo

Renato — Oscar — Travesedo
Clovis — C. Augusto _ Edgar — Veiga

Pedro
* * *

O FOOTBALL INTERNACIONAL

O "team" argentino que viril jogai-
rom o Flamengo

Buenos Aires, 25 — (.\. A.) — A
Associação de Football transferiu para
o Club Sportivo Barracas a licença con-
cedida ao Racing Ciub para ir ao Rio
dc Janeiro jogar com o Flamengo Foot-
bali Club.

O "team" do Barracas partirá daqui
com destino a essa capital depois de
amanhã, a bordo do vapor "Sequana".

.. -*» t*ffll>t>---*»--.

CORTINAS com bandeaux, a

SOCIEDADE UNIÃO DOS PRO-
PRIETAR10S

0 novo b.poslo de esgoto
Conforme estava annunciada, rcali-

zou-se hontem. na sede social desta
soc.ctladc, á rua da Carioca 11. 60. uma
concorrida leuniâo de associados c
proprietários cm geral, afim de ser com-
binada a propositura tle uma acção con-
tra o novo imposto Je cigoto ou sar.ea-
mento.

Discutido amplamente o ar.sumpto.
ficou afinal cohwiiiada uma nova re-
união para o próximo dia 30 do correu-

| te, ás 7 horas da noite, no salão da re-
I ferida sede.

TRATASIKNTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FICADO, URINAS

!•: INTESTINOS COM O

TRINOZtJU» *a,g*,r2a)u1» '15 >W' tíifcrfj
DF

EKKESTO SOUZA
Kxtriirto ITuitlo dos Ires no-

/.es: Noz de Koln, Noz Vonilen
e Noz Moscada, contendo niittlu
a Mld/ISSA, o AN1Z e o GER.
vão— dvspepsia, anemia;
DEUHalDADK NERVOSA. Más
digestões, inúo hálito, peso tio
estômago, df.res de cnbeeu,

e falta de nppetlte.
GRANADO & C.-l" de Março 1-4

---a> t-MB*-—

iPASSADEIRAS de PITA, a 65 o'metro; só na Casa Boiteux —
25$000 o par—Uruguayana 31. Uruguayana 31

Única e verdadeira cura da HÉRNIA ou

li IO DE .1 AN.-.II?O
laAKGO Dü S. FKÁNUisCÓ N. Vi

SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA HERWIARÍA ELECTRICA
do Instituto de Onliopcdia liicruc nta. Medalha dc oaro. Paris.

NUMEROSOS ATTES TADOS DE CURA
O l'roí. Lazzártnl catará pessoalmente

ás ordens dos senhores interessados, até o

fjPgjJl

wwSsÊÈMÊÈ

dia
30 do corrente

saindo depois em visita dos seus outros
estabelecimentos do Norte.

No grande estabelecimento do conhecido
especialista, os senhores doer tes encontra-
rão maravilhosos apparclhÒB leitos sol) me-
di da, a para a contenção e cura das mnis
volunTosas quebraduras.Kssas cintas, ciectro-ortliopedicas, sem
nenhuma tnolla de ferro, leves, invisíveis e
suaves, permittem ao enfermo montar a
cavallo, fazendo qualquer trabalho ou fn-
diga, ficando completamente curado em
pouco tempo, pem operação alguma.

O prof. Lazznrlni estará pessoalmente e
gratuitamente ás ordens dos senhores inte-
ressados. Pede-sc aos senhores médicos de
visitar-nos.

Faixas cspeeinc», para obesidade, rins, inoveis, ventre cabido ilesci-do uterp. Duma espeeialista visitará ns Eximas. Senhora».
_ Catalogo illustrado á disposição das pessoas residentes longe da ca*pitai, _ que podem tratar-se por corr csponilencia — Aberto das 10 damanha as 5 da lorde — Nao esperar para amanhã, auBinénftndo 1ilcrnia diariamente. (g 3507)
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•—-Maldição! Accelcra a marcha! or-
3enou Mnnley ao seu chauffeur.

— Não posso ir mais depressa! re-
•pondeu este.

Os fugitivos ganhavum terreno a
olhos vistos...

Lembrou-se então, Manlcy, de que le-
vava no bolso a sua machina photogra-
phien...

Focalizando rapidamente, sempre aga-
chaclo no cslribo, tirou um instantâneo
do vehiculo que lhe fugia e que pouco
depois, abandonada uma perseguição
tida por inútil, se perdia no extremo da
tua,..

TERRÍVEL plano

Naquclla manhã, Garra dc Ferro fora
6. casa da Coruja, onde devia encontrar-
se com elle o professor Stein, associado
& quadrilha para dar-lhe, em troca de
uma parte no produeto das ladroeiras, o
auxilio da sua sciencia.

Sentados ambos, Legar e Stein, be-

biam de espaço a espaço, emquaríto conv
binavam um plano terrivel.

Você' ha dc ver! diziu o professor.
Emqunnto o diabo esfrega um olho, toda
essa casaria vae pelo ar... E1 só eu
querer...

Garra de Ferro sorriu...
Você, então, tem confiança na coi-

sa!... já ensaiou o apparelho, com
certeza...

Ora, adeus! Se eu não tivesse con-
fiança no resultado não me mettia nis-
to... Veja lá se você se lembra daquel-
les tão falados raios vermelhos do pro-
fessor Ulivü...

E então?!
E então, é que foram elles que me

deram a chave de um problema em que
eu vinha perdendo noites e noites de es-
tudo... Como sabe, os toes raios ver-
melhos não passaram de conversa...
Pois bem, ampliando aquillo, cheguei a
um resultado estupendo... O meu pro-
jéctor não falha nunca... Você ha de
ver! Vae ser um suecesso dos diabos...

/
*

Bateram nesse instante á porta e a
lanterna teve as oscillaçõcs que consti-
tuiam a senha...

A Coruja foi abrir...
Collarinho rebentado, roupas em des-

ordem, entrou na casa o indivíduo queescapara das mãos de Mnnley.
O que c? Que novidades ha? per-

guntou Garra de Ferro.
Está ern^ casa de Golden!
Mas... vistel-a?

Com estes dois olhos... Não pude,
porém, na anciã de apurar tudo bem
apurado, evitar que me vissem...

Referiu então o que se passara: como
fora descoberto, a luta com o secretario
de Golden, a fuga no automóvel, etc,
etc.

Podias ter feito melhor a coisa...,
Todavia, antes assim que peor... Tu,
Coruja, arranjVme papel e penna...

Escreveu depois algumas linhas, do-
brou o papel cuidadosamente, deitou no
copo o resto da garrafa e metteu no gar-
galo o que escrevera.

Agora, vaes novamente a casa do
Golden... Deves comprehender que, de-
pois do que te aconteceu, ninguém conta
mais com a tua visita... Approxima-te
o mnis possível da janelln cm que te
surprehenderam e atirn para dentro de
casa a garrafa... Mas anda ligeiro des-
ta vez, não seja o diabo cego e que te
deixe U pelas custos...

Socegue... Sei bem ás quantas
ando...

E, dizendo isso, o espião embrulhou
a garrafa num jornal e saiu.

Meu querido professor, continuou
Garra de Ferro erguendo o copo, vamos
fazer um brinde á sua invenção...
Brindemos pelo seu êxito 1...Brindemos!...

David Mnnley regressara a casa an-
cioso de revelar a chapa que impressio-
nára em tão extraordinárias circumstan-
cias.

Sem se preoecupar com a compostura
do traje, amarrotado e empoeirndo, en-
trou immediatamente na câmara escura
e revelou o negativo. Procedeu á fixa-
gem, viu satisfeito que ficara bom, tirou
uma copia c correu a mostrai-a ti Gol-
den e Margarida, que permaneciam no
gabinete do millionario, surpresos ainda
por assim dizer...

VaYI-'l9a.-,»/í-*ajai »«» V.^ri^.t-^.-r-a.-J,-¦.-!«>-.-. .

Afinal, Manlcy! Que se passou?inquiriu Golden, no vel-o.
Pouca coisa!... Persegui o sujei-

to, mas perdi o meu temjio... A' portado palacete esperava-o um automóvel c,
por mais diligencias da minha parte, não
consegui, com o que tomei, alcançnl-o
mais... Obtive, porém, um documento
que nos vae servir de muita coisa neste
assumpto,..

Que documento? indagou Margn-
rida.

Esta photographia... E' pequeni-na e não mostra mais que a "carrosse-
He" do automóvel, porque os patifes ti-
veram todo o cuidado em occttltar
se... Em todo o caso, registra um por-menor da maior importância... Ora,
faça favor de ver aqui, senhorita, conti-
nuou pondo-lhe a prova deante dos
olhos através de grossa lente.

37."63. Nova York, 1915, leu Mar-
garida sorrindo...

Exactamente... Veja agora, sr.
Golden...

Não acabou... Ouviu-se no aposento
contigno o ruido tle alguma coisa quese quebrava... Correram... Alguém
atirara de fora, com força, uma garra-fa que se espatifou de encontro a uma
jarra... Manley tratou logo de apanhar
um papel que se tlistingtiia perfeitnmen-te entre os destroços... Era a carta
tle Garra de Ferro... Leram todos tres
o seu conteúdo:

Enock Golden — A moça que
está cm sua casa é sua fi-
lha, Margarida Golden.
Tome bem nota do seguin-
te: Se esta noite, ás dez ho-
ras, ella não estiver ao pédo túmulo de Grant, para
ler entregue a um homem
capenga que ali se achará,
juro-lhe que lhe custará
caro.

Ninguém se lembrou de observar quea carta não estava assignada, para po-der ser tomada a serio. Nem, de resto,
se prcoecupou ninguém com a ameaça,
O que emocionou, e profundamente,nquelles tres corações, foi a inesperada
noticia de que Margarida era filha domillionario.

Foi Golden quem quebrou o silencio:Senhorita! Leu bem o que esta car-
ta diz, não é verdade? Pois bem! Peço-
lhe, supplico-lhe que faça um esforço de

memória... que me dê todos os detalhes
da sua infância...

Pnra que torturar a memória? in-
terrompeu o secretario. Temos um bcllo
meio tle saber a verdade da revelação.

Tomou rapidamente do retrato da fi-
Ihinha de Golden que adornava a seere-
tnria do millionario e assignalou uma
pequena mancha preta que se lhe via no
ante-braço.

E1 a melhor prova de identida-
de... exclamou.

Margarida, surprehendida com aquelle
retrato de menina e antevendo uma te-
iicidade ' jamais sonhada, levantou a
manga dn blusa... I.ú estava o signal
no mesmo logar do da pholographia...

Não havia, jiortanto, mais motivo
para duvidas... Golden, jiorém, não
confiava muito no que via, tal era a sua
felicidade no momento...

Olhou para David Mnnley... Esie
sorriu contentissimo...

E enternecido, com uma emoção im-
mensa, Golden só pòdc dizer:

Minha filha!

VINGANÇA FEP.07, !

Escusado é dizer que se resolveu logo
ali, que Margarida não iria de modo ai-
gum no túmulo de Grani, como era or-
denado na estranha carta...

Ameaçam-nos? Pois defender-nos-
emos!...

Conte incondicionalmente commi-
go! accrcsccntou Manley. Veremos quemleva a melhor!...

No tíia seguinte, alguns amigos de
Golden recebiam cartas mystériosas...
Escriptns todas com a mesma letra e
inutilizados os respectivos sellns, de to-
das, com o carimbo da Principal dos
Correios, podia-se nffinnar, sem receio
de errar, que tinham todas lambem a
mesma procedência... Fora a mesma
pessoa que ns escrevera...

Pouco diziam:

O senhor é amigo de Gol-
den, não é? Fique sabendo
então de uma coisa: tudo
o que lhe acontecer será
por exclusiva culpa deile.

ÜTna das cartas foi ler ás mãos do
advogado Iieen c acabava elle de a ler
quando um continuo lhe antitindou a vi-
sita de tres cavalheiros, Harries seu coi-

lega. o banqueiro Schaltz e o corretor
da liolsa, Jarbez.

Vimos, disse Harries sem perda dc
tempo, consultal-o sobre uma coisa real-
mente curiosa... Ora, leia esta cartn!...

Tem graça! Recebi uma cgunl...
E que jiensa fazer, sr. Reen ? per-

gtiiiluu Schaltz. •
Homem! Não sei!... Não ha

cinco minutos que recebi a minha e não
tratei disso ainda.,.

Mas... jinrece-lhe que devamos to-
mor isto a serio? perguntou Jarbez.Também não sei responder... No
entanto, acho acenado ir o casn de Gol-
den... Quem sabe! Talvez que elle nos
diga qualquer coisa que nos esclareça...Bem lembrado!... disse Harries.

Poiicu tlepois saiam os quatro n pro-ciirnr Golden... Quando ali chegaram
encontraram u millionario em seu gabi-nele, acompanhado tle Margarida, luxuo-
somente vestida já e alegrando eom a
graça e o encanto que irradiavam desua pessoa aquella casa tão triste umdia anles...

Golden não occultòit sua surpresa pelo
inesperado dn visita.

Não estranhe 11 nossa visita estahora, meu caro Golden, disse Reen. Um
assumpto irnjiortantissimo nos traz
aqui.',.

(— Por muito importante que seja,
pode demorar um segundo, u suffieien-
te para que lhes apresente minha filhaMargarida...

Saudaram Iodos a joven c, preoceupa-dos como estavam, não repararam noextraordinário da apresentação, voltandologo ao assumpto.
Esta manhã, meu caro Golden, re-1 cebemos, iodos nós, cartas desta natu-

iieza.. IV possível que se trate tle umabrincadeira, e e pBssivel, do mesmo: modo, que nao... Km qualquer tios ca-
| sos, isto 

ç, para qualquer dessas suppo-stçoes, falta-nos um indicio, uma base
| e foi por isso que nos resolvemos a vir•i'!'.:i... Como vê,_ameaçam-nos só por-

is cartas, leu-a
1:1 que a lesse

j que sumos seus amigos.
Golden jiegou nitmatía

- ilçii-a a Margarida jtambém...

palavra!!" 
™pA,li'lTOU c fic°u *™ dar

— li então? QUe nos diziKeen impaciente. perguntou

SÓCIA KS
DATAS INTIMA*

TcrA occatlSo de ver hoje o quanto «

eiliniiido pela» -IM» bollAl <|ii»H'l.i.lc> do

caracter e d* *oi"c>» o •i,liJU l,,**-«°
ciillrga tle imiireiiia lle:irii|i.'-' Morei, Ji-

recitiMidiuhilítrador de 1,'lltuíle duSud,

que coni.i unia data mni» UM anniveriu-

rio natalicio. *
Completa linjc 0 HU primeiro atinivcr-

narin n aalante menino Carwi Alberto,
íllho do »r, Cario» Coelho, soclo da I'a-
Irlca de Calvado Coelho,

»
I'at anno. hoje o ", Den.aveiiutO IJer-

uai conhecido homem de Ictia*.
.• . 1

Pana hoje o annii'»n.,'trin natuliclo <lo,
èírursiSo-denfuta c.iniao lí. Cei»r< Co>
vett, iilho do eoplulllta Manoel t-ejar
Cmctt.

<¦
Completa hoje mala um nnmyennno

natalicio a tenente Joio Monteiro Ue
Miranda, do Corpo de Bombeiros,.

1

Ve p.iütiar I ojc o seu anuiveriario na-
taliclo o coimncndiiiloi' J.ine • Antônio
Teixeira Unitoj, director dai Compa-
nllini rroitreiio Alagoano c Cachoeira,
dc .Magoai.

Ser., hoje muito felicitado wla pausa-
rciii ilo «eu nnuivcrs.irio natalicio o ar.
Orlando dc Soiun. iilho do coronel Ur-
nesto dc Souta. director da Contabili-
daJc do Ministério da Guerra.*

Conta hoje mai» Um anniveriario nata-
licio o ir. Arnaldo Tinoco, estimado
Iiincciunatio do Laboratório •Militar e da
rcviíâo do "Jornal do Commercio .

Faz annos hoje o menino .Adalberto,
filho do capitio Iriiiicío Rodriguei Mar-
,in"- *

•Pana hoje a data natalicia da menina
Aida Miranda, filha do sr. Onnr Mi-
r.mda, funccinnario do Laboratório Pitar-
maceutico Militar. *

Passa hoje a data natalicia do sr.
Eduardo Nazareno dc Soma, eitimado
funecionario da AMandeRa deita capital
c uoaso antiao companheiro dc trabalho,
na revisão desta lolh.i.#

Faz anno» hoje a interessante menina
¦Idala, (ilha do dr. Pedro de Araújo
Comes.

j,
Faz annos hoje o professor Pedro de

Assis, lente do .'nstituio Nacional dc Mu-
Bica. *

Faz annos hoj-t d. Maria Estrella Fa-
gundes Varella de Almeida, esposa do
capitão Oscar Pompéo Onofrc de Al-
incida. *

Fez annos hontem o major Ângelo Po-
liciano Mi!»olhies Cainata, commissario
do itfi districto. Por esse motivo, o ma-
jor Ângelo Câmara offereceu ás pessoas
de suas relações, em sua icsidencin, à,
rim Lia Barbosa, 110 Meyer, um ban-
quete. «

Faz annos hoje a gahnte menina
üdalea. filha do sr. Ernesto Quadros.*

Faz annos hoje o sr. Mario Gomes da
Cunhíi, estima ÍO funecionario da Compa-
nhia Sul .\merica.

íí * *
OASAMENTOH

Consorciam-sc hoje o dr. Álvaro
Cunha, advogado do nosso ioro, com a
senhorita Zaira Cândida de Andrade,
filha do fnllecido engenheiro dr. Luiz
de Andrade Sobrinho.

O acto civil realiza-se ns 11 i|: ho-
ras, na residência da família da noiva,
a rua Getulio n. 54, cm Todos os San-
toe, testemunhado pelo coronel Dario
Cunha, p.ie da nòVll c dr Luiz dc An-
drade Leal; a cerimonia religiosa será
feita ho Santuário do liniuiiculado Co-
ração de Maria, á 1 hora tia tarde,
sendo padrinhos o dr. Sampaio Corrêa
e esposa.

* * *
O nos.,o coíicga ol* imprensa, proles-

sor Pranklln Jcnz é sua esposa, u. Ma-
thilde Pinheiro Jerz. tiveram a genti-
leza dc nos participar o nascimento de
sua filhinlia I.ylia.

* «
VIAJANTES

Kin viagem de recreio segue, a bordo
do '* Ceara", para a 13 alua, o capitão
Joaquim Gonçalves nintnnilha.

St i<
VIDA ACADÊMICA

FACULDADE LIVRE DE DIREITO
— Os bacharelandos de Direito reunir-
se-ão. naquclla Faculdade no dia 2 de
maio próximo, ás i horas da tarde,
afim de escolherem o seu pnrutiymplioe orador.

* #
FESTAS

Houve ante-hontem, cm Nictheroy, n'i
residência do tenente Ernesto Gonçal-
ves, capitalista e chefe polilico naquclla
cidade, e de d. Beatriz Gonçalves, uma
festa para commctnorar a data natalicia
de seu filho sr. Ncstor Gonçalves, eslu-
dante de odontologia.

;\pós uni lauto jantar em que se tro-
caram amistosos brindes, tendo agrade-
tido ás saudações dirigidas ao casal Gon-
çnlves o tenente .\ntonio de Almeida
G&ngaza, seguiu-se um caráo da risa n te,

A' festa estiveram presentes os Gre-
mios Dramático Corrêa Vasques e Moíi-
tenegro, representados por suas dignas
directorias.

Falaram ainda pelos dois grêmios o
dr. Abilio dc Mattos e o sr. M. de Car-
valho, pelo "O Fluminense".

Houve uma parte literária em que se
fizeram ouvir distinetas scrfhoritas c
cavalheiros.¦Entre as senlioríta.s que comparece-
ram á festa viam-se as seguintes: Odet-
te Alves, Fanny Alves; Lotlrdcs de Mat-
tos. Elin Gonzaga, Anianda Gonçalves.
Nely Gonçalves, Nadyr Gonçalves, Alay-
de Mello. Ottilia Guimarães, Marieta
Cunha, Maria da Gloria Moraes, Dulce

Que jjosso eu dizer-lhe, meus ami-
gos? Ignoro em absoluto o motivo de
tal ameaça... Não chego sequer a sus-
peitar por que razão os envolvem num
assumpto que, segundo jiarcce, apenas
me diz respeito a mim...

Talvez fosse ineilior levar o caso á
policia! òbjectou Schaltz.

Não! respondeu Golden. Espere-
mos um pouco... Entretanto eu averi-
gtiarei... Pôde ser que, dentro dc jiou-
cas horas, eu saiba qualquer coisa...

Acceilaram os quatro o conselho c
saíram...

Margarida, comquanto não compre-
hendesse o alcance cias ameaças aos
amigos de seu pac, não pôde esconder a
sua inquietação n respeito, nem mesmo
dejjois dc Golden lhe dizer:

Estaremos vigilantes, minha filha!
Não tenhas medo!

David Manlcy, entretanto, agia na
descoberta du bandido que lhe fugi-
ra...

Munido tia prova photr.grnpliica, diri-
gira-se á Repartição do Trafego e en-
trára resolutamente no departamento dos
automóveis.

Desejo saber a quem pertence este
numero!...

O empregado abriu o registro, e veri-
ficou que ti numero 37.763 estava tiver-
bailo n Hermann Stein, professor, nto-
rador á Maple a\venue n. 43.

Encaminhou-sè logo para lá...
Ora, nesse dia mesmo, dava-se um

caso exíraordinarissimo: ardia o escri-
piorio tio advogado Keen, propagando-
se o incêndio com tal violência a todo o
edifício, que deile não ficou mais queum montão de ruínas, nã;> obstante os
desesperados esforços dos bombeiros em
contrario...

Mais: o palacete do banqueiro Sehnltz
e luitrns casas de amigos tle Golden se
incendiaram inysteriosarhenté...

imprudente, sem raciocinar, Manley
assim que soube ile quem era o nutomo-
vel 37.763, dirigiu-se, como já dissemos,
para a Miijile Avenue... Em breve en-
cbntrou o n. 42...

Era um edifício de loja e iirimeiro
andar com um peutieno inrdim nn freri-
te, e ao lado tle «p.i terreno baldio em
que se vinm algumas arvores rachitiens
podadas de ha pouco...

Manley, resoluto, entrou, enveredando

?3R^555-S^****n*.'<
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COMPilE QUAMIIADE
I. XAO PHEÇO

1'mhhIií gómi-iiio

O celebrado
aiMiomko

calçado

8 c 4.0 lt. da Carioca tj.| It, Lar»:,,

m
Câmara, Zilda Guimarães, t>niin,!i
Vieira c Antonj.i M. Vieira, e senlimrí:
lenenti-s Antônio Almeida Oontaga, l'u.
rico Orlanilini c família, capu.iu Ituhcm
Oil.in lim c dr. Armando Gonçalves 1
famili 1.

A parte daniante, que Cítcvr icittpr.
niuilo animada, terminou j.t alu iiudru.
Rada. # * *
MISSAS

Ct-lcbiou-ie lonicm, na egreja de Slo
Francisco dc Paula, a missa de sétimo
dia por alma do finado guarda civil
Oresies 'Rocha.

A familla do fnllecido aRradecc ?¦¦
tihorad.tmentc ás pessotia que a raie
acto caridoso assistiram, que são ai ic
gulntcs: major Joaquim Potyguar.i d(
Machado, inspector da guarda-civilj
•fiscaes: José Maria Dias, Alfredo dt
Oliveira, Luiz Martins dc Oliveira t
Búrlamaqút; ajudante auxiliar Matic
Pereira Passos, representando a Inspe-
et iria <lc Vehiculos; Álvaro de Oliveira
Gomes, representando a reifiáo dc !!>
taifogo (Guarda Civil); guardas citu:
José Maria Alves, Amynthoi Afíonta
Bcncvcnuto, .'tdelino .Monteiro, João
Souza Peixoto, Durvnl Ferreira de Sou.
za, Oscar Paiva Guedes, Annibal de
'Paiva Brito c Octavio da Rocha Ma-
chado; Oscar dc Andrade Santos, desr-
nhista tia d" tüvisão da Central do Itr.v
¦II-, Arthur Vianna ,- famiha; Josc dl
Silva. Guimarães e família.*

Em suffragio da alma da finada pro-
fessora inun'cjpal lenhorita Ettialia
Seabra de Vaseonccllos, irm.i do noito
collega dc imprensa Hildebrando de
Vnncoiicellos, sua, fanilia faz celebrar
hoj<-, ás 9 horas, na egreja de São Fran-
cisco de Pauln uma missa jiclo joJ dia
dc seu passamento.
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¦ata DE =
Erneslo Souza

BRONCIIITE
Rompiidão, Asllima,

Tuberculose piilim
ORANDIã TOWCO

abre o appelllc e p-,.
a fi-rçp mtisctif. 1

; GRANADO & C, 1" de Março 14.

0 general Barbedo não (;:er sabor
de complicações

S. Paulo. 25 —./A- A"., — ,<"' 
"-' '•

nal do Conimercio", edição patiliStü, I"-
blica hoje as seguintes linhas:"O general Luiz Baríirdo, in.-;» / if
da 5o região militar, pede-nos a publica-
ção seguinte! "O jornal car ora "A

Noite" achou qti" eu era iiicohercnie
por haver negado o Club -Militar, quaii-
do seu presidcnle, para a recepção ao
general Lauro Müllcr. ao resres,ar ua
America do .Norte. Esta afürmativa e
de todo ponto inveridica, pois não so
cedi o ciub, de accordo com os membros1
da directoria, para a recepção ao gene-
ra! Lauro Miiller, nosso cr.nsocio tltn-
dador a quem devemos o terreno cm que
se levanta hoje o edifício socai, como
estive presente á recepção. Lembro-me
ainda das palavras que pronuncie: ao
iniciar-se a cerimonia: " O Club Militar
não pertence hoje aos seus associados e
sim aos amigos do dr. Lauro Miiller,
mie escolheram esta casa para rccehel-p.
Convido, por isso, o sr. dr. Paulo i:
Froutin, presdente da commissão ile
festejos, para assumir a presidência."

¦».-.-¦<9-»«jH» *cT-»-
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As lcgitimns cuseinirns só na

CASA L0ND0N
Único deposito no Itio. Tornos

sob iiiftlitlii
50$000, C0$000 c 70$000

Avianiontos dc 1" quiilitludi'.
Cuidntlo com os Imitadores. A

nossa eus» 6
RUA URUGUAYANA, 1S2-

logo por um corredor...
Silencio absoluto...
Chegado ao fim desse corredor, Man-

ley deu dc cara com uma poria, '|iie
empurrou cauteloso.

Havia ali um esqueleto que parecia
sorrir-lhe c deante do qual não pode
deixar de manifestar a sua contrarieda-
de... A' direita, duas outras purlas,
achando-se uma entrcnberln, e ao centro
unia grande mesa cheia de tubos c appn-
rclhos de physicn...Diabo! exclamou o maneebo cru-
znndo os braços. Que significará Indo
islo? Que qualidade de professur será
esse tal Stein? E que vou fnzer eu aqui
com esses frascos e com esse esqueleto.

Ouviu nesse instante ruidn di passos
e não hesitou: cmbamfiistuu pe!' '"'!;l
(pie estava entrcaberla, indo ilfii' '""
guarda-roupa, entre cujas peças es-
condeu...

Entrava pouco depois uma creada
com dois recipientes ele vidro, que coi*
locou sobre a mesa, saindo logo e '"í*
ebando, ao passar, a poria por onde pai-
sara Manley...

Instantes após, novo ruido de passos
indicando serem varias us pessoas que
parn uli se dirigiam agora...

O secretario ficou quieto, á espera i!"s
acontecimentos,..

Entraram o professor, Garra de 1-er-
ro c dois amigos deste.

Explique-nos então em que i""-'
te o seu apparelho... pedi.; Garra
Ferro.

—- l.'m momento...
Stein abriu a poria tio gnarda-rott-

pa... Tirou deile uma "americana" com
que substituiu a que trazia vestida, e:u-
quanto Maiilcy continha a respiração e
se encolhia o mais que podia..- Em si"
gliidn, fechou a |iortn, foi buscar a unia
pequena meainha uma pl.-int.i ijii- t-etc-n-
deu sobre n banca, niostrnr.do-a a (jarra
de Ferro e a-.is muros, falando por fim!

'I rata-se, como os senhon; vlt^.
de um npparelho destinado a produzir
unia corrente de voltngem extraordina-

(Ci

Os dois prlinoii-os oplsotllos du
"Oávi-a dc Ferro" sut-íitt cxlilbfh
nos Cinciiins Ptitlió c Ideai, «o dia
0 de nuiio próximo,
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MTIS. iSIffl
NO ESTRANGEIRO

Kb^^Mwmsitwiif*f<mv'"'' """"
Tornos sob medida,

tecidos no rigor
da moda.

Rua Uruguayana, I4S
CASA PARIS

[ «IS
nu» ___r_m_A na SSSSL

CÔMICA

> Opira Conilc» leve » luiiicta de
iMtHliU* uma t»lri» em plena guerr»,
uuiiulu o» joven» canirirr* eiUo na Iren.
Ii mim cii.ii.1 n* m»clilni»i«» e empre.
cila» e«íe|Hi.»..'l" ' luiunliiieiu» a |.iiii-
," «gc »en.|.rc c um velhinho, l!»u «u-
iieli. imifin. '"i rec«ni|wn»iil»,

A ntrlitun il» »«¦¦ llriiiiieaix parece um
uni» .lilllcll de cu.l.|..ilic..iler na primeira
íiiliejn: a critica rclcivou leu Juun, no»
fcicin..» «i nie»mp,

D ..ulilic, alem riu n.al», ilemonitrou
«uiiJf inlcreHc, ptlntipalinenle no aua H
relrre «i «IreurafAc» e ol.r» rio cran.te pin>
!,.. llri.fi Marli.., cujo» qiutlro», comn .'¦
,4l,|4n, jn.p.imn > tcnipre na almoiphei»,
i,i ntiureia e uo ...ynerit. quail tarilo rio»

N» primeiro acln » ilrcorarfo repreien*
D a» floriria» mamem rio liiii.ni..-. o p.
torrteo rio provrinj.il quo tanim poeta*
Mu ei.ilta.ln. Almimi- miilliere» canta...
um rr.rn. r.iiqiiaiiu. lavam a» burila» do
tj... Um l.i.m iil.li-1'le vem Inoo al.e..(i.ar
o, r»p>inwc ile »eu .olirinho Joílo com a
jovm Kahrr, c .. ar parece vibrar em
áulico» iic.unpanh inrln a vo> liiave .In H<
tr.ilute co... ..... conjunto <le myitlcn» nm-
nin m.."»iap».

d »r*unilo ii'i" rrpreicntA a fogueira
ria fuerra actual. Vémie ao lontic nn
fcnriioiile, o» florfdoi catnpoi <,'•<¦ foram
J, llnni e rio Mame arraiailo», ilcitr.ililo»
fcnir pela nietralh»,

jliií» fcri.lo» «ira»lam-te prln «Aloi João
c Kianti. K»lc ultimo, um lovcu ali.ici.-i-
ne. incorporado 4. força no exercito alie-
mí>i. foi feito prisioneiro. Acolhido com
«Iffcln pelo» irancere». »c reiwaij» rtc
ath»r.»e no mrio .Mi-» e fal voto rie.nio
vncr icnüti para JoSo, nitc o wlvou. c pa*
ra ma familia.

íl terceiro nelo tem pnr decornçüo ns
vinhedos de oulomno, e decorre no palco
da fazenda ondr vivem como irni.tos os
¦jgit amigo». Appareccm em «cena as
píttorrxc.i.s vinitimadeir.i do meio*dia, c as*
líitimoj pnr ultimo, á morte dn bom nMia»
i!r í,uián. i|ue apparcela no primeiro ^aetn.O ícenario dn quarto ,iclo ' 

nilo ê de
¦M.-irtcn. mas dn excellente pintor Dattly»

IlepreMiiu o Interior rie uma (aienrit nu
itverno, D» repente, um» Inuiuliçlo »u-

hll.1 llU II... ,11.. « ,,,|,,, jkii... ,n>.rl ,.,.
cniultleravelmcnle, le »ri.ij» tohre , aklela,
cm meio .1» nolle, ttiriu ..n.i-.i m.i.i em .....
Vlrtlllnoll lorrerfle,

i-i> Interior .Ia faicnda Inlerciua ao
publico, partlcularmenle pe.o» nu.riru, quea oVcoram. e que ifpre.eniam Künat d»
liieira. Knlre oulro», recnrriamot, pore»emi.lo, uma boa repriiriuccto rio relratn
.!" illuttrc e malloiirario «.e.ienl Uollicnl,
obra rio pintor ldiylict.

uepo.» ile um vlmroto Interluriln que
rei ume toda a partitura e lodo o argu-nro*
to, itiparece, |,.„ fim nutra manulflca ill-
..ii... ... ile llenrl M.iii.i. A .Mini,!.'.;,'.
terminou a ,ua obra rievatla.lora, e e «D*-- vlf.vel, li ao longe, n.tre n« l.mu.aii
violeta» t|o «nunhecer. Sobre uma ru».
lie» embarcação, r« lohrcvivniict .Io
tlnlttro »e afattam, atirnlrio» pela aurora.
.'. Procura, lalvc», rie u.n futuro lucerlo,
¦ymtiolo eiiacto c dntorniu da «'rança, iir-.ii
hora rie aiiguitlat e rie expectativa».

K«ta peca intitula-vc As quatro jorii&ias,
Na oplnllo de Pierre L.nlo, um do« mala

ili-.in.-i>'-. critico» ...utlcaei pariilcnte», 4
Cfeio a melhor de «um nhrai e uma dna
mai» hclla» enlre a» proiiuii.la» ne»te» tal-
timoi «lei -rniii.i. O j»\ f.into»o autor de
Ríve e Naii Mieoulin, alcançou mai» uma
bclla victoria,

* * *
VARIAS

rifflpefflotw^-sdndoovatltc*^^ *. \

Pequenas Pílulas delRenter
• / tibap umoo remédio de conflança para uu ^^
«doenças communs taea como desarranjos dj

'figado. dores de cabeça, biliosldade, etc.
' 

Nio devera fallar cm nenhuma cauM da família.
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O ___________ DE F.SMEHALDAS

Ci.nvlria.lo» pela "Pan. American Film
Service", tivemot hontem occailAo dc ¦•*
»i»lir .'. primeira cxl.il.icli. rio film ila f.i-
lírica nacional "Thcria-1'ilm", nn popular
cinema I*arl»icn»c, inlilula.lo —"O caca-
dor «Io canicr-ildas", <juc indmcutivclmcnle
honra n sua fahriea. Kxtraidu de um poe*
ma, o novo film c dotado de muitas situa*
çAcs da máxima emoção c ImaRinadas cnm
multo cuidado. Quando for «xhíhldo cm
puhlico, certamente ha de ohter animador
surcrssn, pela exceltcncia dc leu entrecho
e nitidez dc prnjccçlín.

*
PERFIS DE ART15TA3

Do elenco que presentemente tratulba/no
thcatro Republica, destaca-»e n artista
An>lrcv I.opcz llarrcta une. pela mw fi-

in.... >v.npathica, lem aablrio conqul»iar o»
applaums ue nos-
ta pl.it>...

Ilonlcin, livr
mo» occaillo de
convertar algun»
minuto» com o
actor no seu ca*
n.arlm, que, rie
paitagcm tela dl-
lo, «5 micro».

"!*«Tf WU coplco, como to.
il \ . "MlrTrir rio» in camarln»

rio thcatro lie-
publica.

Iljrreta recebeu-
noi com tua
amaliiliriadc ha-
b.tu.il e, .in lhe
|.eriír.no. olgun»
riario» tohre tua
viria arli»tico,il...

ie*nos. na , sua
moricitla «incer»-
lel-o e ricvcl-o a

tf »ua quctiila ...ae,
que o encami-

nhnu .le lorio na carreira une abraçou.
Km tcmiila. llarrcla nu» forneceu o» »e-

guiiilet ilado»: Naicc.i cm Al.cante (Hei-
panha), contando presentemente J4 anno».
Ií« filho rie artista» c começou a trabalhar
ao» ie anno», no «ran.lc ihealro /areiic-
Il (Madri.!» nuc lia anno» foi, ricitrniilo
por um inceiiin... Na companhia .que ali.
entâo trabalhava era o segiinJo b.ir.iotio.
Apó» a sua cítrea, foi logo controlado pa-
ra uma companhia ile operas, jariuel»! c
opereU», onde, como primeiro barítono.
ler uma longa tmirnte pelo HetpailUa e
Portugal, excursão m.e ilur»'. ouatro an-
im» «cm .lrscanio. Um., mole nn N-u-1!'.

Bi
. '•'l**flRÍ

(llctpanh»), canlanrio o papel rie Danilo,
da r.ni,. Ative, pcr.leu lublumente a
vo». A empicta leve que contratar novo
arllita. e cate foi Luit Antônio, que, em
.o.., trabalhou enlre no», no thralro He-
crelu. llarrcla, que nio contegitiu recupe-
rar a uu vo/, tendo urande vocoi;lio pela
arte rio repieicntar, .lerilcou-ie, enlip. a
faicr papel» dramático» o cômico», vindo
» nona capital, em nu i, onile creou Cutto
l.:-.-. da (•"(.- di Phtroon, c o rio prula.
iionlila do Vunkaio de Rosas, Daqui, par.
lili iiiiir.i para Argentina, onde inl
proclamirio um doi primeiro» adore» tle
(.«l-i-reta.

Presenlemente, necupa Darrcla o misto
de dlrcclor c primeiro actor ria co.u|\ Ida
Arce, «cn.lo rie notar, no »eu progris»»,
que lia ouatro annos faria o pipil de
Humberto, n» i'uim .Viieainm, e nuc actual.
...ente, con. luccctio, rictempenha o p-.-
,ii,l dc Cnnrado.

Agradecemos eniSo ao tvmpathlco arl.ita
a» i.ia» nolat tobre tua viria rie ...ii-t.i e
o deixamos a se preparar, no seu micros*
cnpico camarim, paia o desempenho de
l.íimusi**, ua Uva, que lhe valeu um novo
triumpho. * * .?

HOJE Cinco actoa fornúdiiroia FOX FILM HOJE
Novõu prooesBos— By»»t«n»u»« Motlei«aos - Gêneros Inocllto»»

Aamnla oloalotina o expontanens i-eferonolim dn IMPFtENBA
Muglstrol enaoenHçflo no utoliwp, no onmpo, uo luxo, nn «uclftoli»

CARTt\í DO DIA
THEATROS

CARLOS COM RS — "O filho «obre-
natural" tvaudeuille). A'» *"jH c 9 Jl-»-

ÍIECRRIO — "Vida Alegre" (opereto).
A'r v 'Ij.

REPUBLICA — "Eva" íopereta). A'»
8.»'i. ,

S. JOSÉ' — "»"* mundo cm cacol" (bur-

¦ BMBIM^MMMM»!*»»»»»»»»»»»»»»»»!.» Ladrão de Amor
VTV,rrTVTVVTV»/yyTrTVyTTVTTVVVTVVT7y*'7TVTTVfT

Opportunidnde do aoçuo roprodu-
zlndo u velho quett&o

' "y-A-TCIgE.lX-IEXIO A.3XT-A

O sysliMiui do giicrrillins: O Iri-eolor pttvilhilo cstrollndo

Os ningistrncs quadrou ntó hoje iiiincn imnginuilos:

^Bl^H? de mn povoado pelos bando-
leiros, a altas horas dn noite

Ataque a um redueto de rebeldes
pelas tropas americanas

Dois novos artistas quo snlDorito so
Impor o quo «Üo novos triutupha-
cloros do <_*»¦ aneles ti-nloallios

G. HARTMAN e A. HALE
O saudar do ^Pavilhão oonstellado — As fronteiras — Agentes de armas —
Coincidências de hotel — Rivalidades e ódios temlnis — Vingança de fora
—Amor e Patriotismo — Sempre Unidos. Sao outros tantos quadros do
mais oito e oaptlvante interesse.
_ —""ClODÃ~nPFlÕGRAlVlMA DO PATHÉ'.., GADA SUCCESSO 

sI

PARISIENSE Empresa
GUSTAVO SENNA

HOJE ?*>$??????*$????? HOJE

cu_j ** *" ' '* **" ' """*""•* **" ' "*r '**** —' ¦'-———— '-'¦¦ a**M

IIm THEDA-FILM
& actos de injeirisa vibE^açâo

E' o titulo de uma nova producção
nacional de inéditas aventuras e luxuri
antes paisagens do interior do nosso
Brasil sugeridas pelo celebrado poema
do Príncipe dos poetas brasileiros

¦¦«¦¦•¦¦~s^,s*»»»*»»**"*'**""™"^™"~*—

,ÍTf<ÍAriO& -U"ríore°de- .ombra". A'.

"O conilc <!c Monte
"PaíSaJo «oberbn

CINEMAS
AXIlvKICAXO

Chrislo" (ilran.a)
(drama). .. „, _ _ . .

VVENIDA — "Vcn.lula (ilrama).
lUOULEVÃRD — "Romance (ia morte.

"A sereia" c "A noiva Uc tcis teculoa
(dr,nni.ts). -.-'..'¦» , .. i n-..i

CINU-PALAIS — O discípulo . dclaul
"lDEAL —- "O ili»cipulo". ile 1'aul Iioiir-

gel, e "O mediador" (drama»).
II.IS — "O lobrevlvcnte" (dia.na) c O

cão salvador" (drama). ,'j„„..
ODEON — "Cheque ao rei (drama».
PARISIENSE — "') caçador de cí.iic-

raldas" (drama) e "Uma .|u«--»tao de tro-
ca*" (comedia). , .... _,

i|*\RIS — "Os niyslcnos do nnlh.io rtc
dollàr»'! (policial) c "Quando o coração
fala" (drama). ., , .

lUTltlv" — "Ladrão dc amor (.'.-ama).

* * *

do S. Joic, c, por itto, nio dc.prciua
Ifto cedo o Icll cariaz.

>K
PHENIX

RECLAMOS

THEATROS
RECREIO

i OLAVO BSLAC 0 GAÇAGOR DE ESMERALDAS

IIMA QUESTÃO DE TROCAS
Hilariante comedia de es pi ri luosa coníecção

HORÁRIO : 1 h. — 1,10-2,10- t*,20 - 3,20- 3,30-4,30-4,40- 5,40 - 5-50 -G,50-
7 li. - 7,35 -8,õ - 9 h.- 9,10 - 10,10 - 10,20.

l''.'Jo alegre a interessante opereta cm
tres actos, letra do sr. Luiz dc Ça«tro e
musica do festejado maestro lulio LUr>s-
tobal. representada liontem cm fremiere
com Rcral aarado d. plaiêa dl;'.popüar
tb-al-o to fundo da rua -Io i.splrto -.au-
lo, «iá l.ojv. .-ip.mi-.i.vi.i pca tcgrmla

O papel de protarionisla está confiado a
Adriana dc Xoroulia, elemento seguro de
BUCCCSSO. *
TRIANON

Uai bello espcctaculo e o que presen-
temente offcrccc aos, seus habijuli o com-
oanhta Leopoldo Frócs. .. t

Piores de sombra, a intcressanl.ssima e
soberba burleta do dr. Cláudio dc hourn,
c uma peça feita com orte, dc iiranile
observação, que merece ser vista pelo pu-
blico.

CARLOS COMES

O publico teta boje oceasião dc vrr,
mais uma vez, o ciiRraçado vauiexnlle cm
trts actos — O filho sobrenatural, uma
verdadeira fabrica <le gargalhadas, como se
diz cm gina theatral,

S. JOSÉ'

No popular tlieatrinho da proca Tira-
dentes, teremos boje ...ais tres represen-

tações da burlcta-fantasio — O .'.ninlo
cíii cacos. |b1 •

A peça fez camaradagem com a piatta

¦•«T.t-aiÉ.ltawrtTtT-.T-tTt*^^ T*Íi_t|_M*L_iii»Tii.w.iiiiM»nii-i ¦¦'¦ I !"¦!•¦'
pi\vsamnma4wm*ÊWÊÊamn4m^mKwmwmMmmwmM^nmMiJt±*-.i:jr*i*M. •*- kimmim«m< »*i'>**«t'l***,Mlt"1*'******'^ !—— a

Em : nu ii irem A cançonctiita Laur.i
di? S.idt*, lerá lugar hoje nc*t:c luxuoso
thcatro da nu Harno dc S, lloncalo um
excellente cipecuculo. O proBramiua foi
organizado a capricho. Ncllc liuuram nada
menos de dezoito nunicroB dc caíô'Conccr
to, gentilmente cedldoi pelo Internacional
Club c Club doi 1'oliticos.

* Si #
CINEMAS

ODEON
Nos -ecrans" dos luxuoso» salões deste

cinctn.ito)*raphí) continuará •i ser cx'hibido
Im^c' o «ntereiuntc romance — "Clicouc ao
rei", posto Cltl scena com extraordinário
luxo. **ll ré. le torrí e glí alfieri*', com
ser uma pcllicula dc stihido valor art stíco
e profundamente trnprêtitonantCi conta com
nm jiramte, uai Invulgmr aUraçtivo: sua prin*cipal interprete c uma dama da le*íít ma
uobrcia Italiana, a graciosa condessa Cíor-
gina di Frasio-Dontíce, mie fpospu*! pata
ufferecer us seus honorários — der mil
li'*as — para a Cruz Vermelha da sua pa-
tria.

*
_________

liste elegante cinematographo offerecc
hoje aos bcus Crcquentãdores uma -"pre-
mit-rc" sensacional com >0 discípulo", de
Paul Dourfict, tdo enuto o mais subtll psy*
dmlopo da natureza feminina. K' a pri-
meira vez. convém dizer, que um romance
dc líouryrt é transplantado para a tela.
Jlahi o ei/lado que presidiu á confecção
de "O discípulo", tendo n próprio Rourget
escolhido a interprete dc "Lharlottc de
Jus-jat", que é a graciosa Fáhienne Pabrc»
ges/ um iIjs nomes mais queridos da pia-
tía carioca. "O d scípulo" c cm seis longos
actos.

AVENIDA
Kste confortável cinematograplm. _ que

ve;n alcançando ultimamente unia série de
succcsscis com os films da "Parammint".
annuncia para \ho)c uma pcllicula cujo sue-
cesso esti dc antemão previsto. "Vendi-
da" ê o film que dentro de poucos horas
começará a ser passado na tela do -Ave-
nida. Trata-se de um comraovcdai" drama,
tendo por protagonista a Famosa actriz
Pauli na Frcderick, considerada a Rfjane
americana, que o puhlico carioca já conhece
através do fllrn "Zazá", do qual foi ella
a genial creado ra. a:
PARISIENSE

Kste procurado centro dc diversões muda
hoje dc programma; tanto vale dizer que
a sua sala dc espectaçulós será pequena
para conter a multidão que a cila af fluirá.
Será exhtbido, pela primeira vez. no Pari-
sic.se, um f:lm nacional — "O caçador dc
esmeraldas", cinco emocionantes actos,
cl.eios dc aventuras c bellas pairagens. pri-

I morosa edição da Tlicda-Film. Completa o

programma "Uma questão dc trocas", jo*
cosa comedia.

PATHE'
"f.adrío de amor" é o film cujas primei-

ras cvhihiçõcs terfto loftar hoje neste querido
elnemartgrapho da avenida Rio Branco•
Trata*sa dc um Interessintlsi mo trat'alhu
da Pox-Fflm, dividido cm cínCo cmnolgsntes
netos, reproduzindo accidentes da velht
fii-t.i.. yankee-mexicana. O espectador lera

orcasião de apreciar o systema de guerri-
lhas» que ha longos annos ensangüentam
o Mrxico. o saque dc um poavoado, • altas
horas da noite, o ataque dc um redueto dc
rebeldes pelas tropas americanas, uma néric
infindável, emfim, de quadros que cmpol*
iam. Além do ma s, a platèa do Pathé tra-
vara conlircimcnto com dois artistas a ti-
niados — G. Hartmau e A. Hatc — cujos
nomes são proclamados nos Kstados Uni-
dos como ilos melhores artistas que **po-
Min** para o cinema.

»*?g*?**g«*g".J ' »3
"O conde de Monte Chrsilo" c Tassado
lobcrlto", pungente film díJinaiico.

* * *

IDEAL
%

Cine Boulevard
Doulevard aS de Setembro n. 163
HOJE • HOJE

ROMANCE DA MORTE
Drama cm 4 partes

— A SEREIA —
Drama em 3 partes

A Noiva em seis séculos
Drama em 5 partes

Tamhem este popular cincmatoprapho da
rua da Carioca annuncia para hoje u0
discípulo**» «le Paul Pourgct, empolgante
fílm* em seis longos actos, cuja interpre*
Uç"tn foi confiada á graciosa actriz Fa*
hennc Fabréges por aquelle escrlptor. Fa-
h-éiírs interpretará "Charlotte dc Jussat".
Além desse film, que por si só conttitüc
um excellente espcctaculo, será exhlbldo
tamhem o film intitulado "O mediador",
Interpretado por Géorge Walsch, o berôe
da "Brutalidade'*.

*
IRIS

Kste querido e popular clnematographo
da empreso ,1. Cruz Junior annuncia para
hoje a **premit-rc" de um magnífico pro
grammfl que está assim organizado: "O
sobrevivente**, empolgante drama em seis
lorigQS actos. e "O cão salvador", com-
moyedor episódio dramático em tres ex-
tensos actos.

(j i&dó)

CINEMA" americano
COPACABANA

Hoje sensacional programma novo con-
stiluido por films maravilhosos fazendo
parte do programma "O conde Monte
Cliristo'*, segundo a obra prima de Ale-
xtndre Dumas Pac c o "Paliado Sol.er-
bo", fílm dramático da Gaumont.

Sabhado, dia chie, dedicado ao mundo
elegante de Copacabana, a ultima creaçüo
da Deusa da tela e da liclleza Françcsca
lírriini cm "Andrçini", o actos sublimei.

¦¦I > 'OU 1 Dl'

•> MOVEIS A PRESTAÇÕES &

74 S, José 0
F. VEIGA & C. |

\ijasa3oscoosx ¦vsceaoosGaost.
*

PARIS

O Paris, cujos programmas silo invarja-
vclmcnte confeccionados com o maior
cuidado, offcrece hoje aos seus freqüenta-
dores as primeiras çxhlbições dos segutn-
te-i films: " O mysterio do milhão de doi-
lnrs'\ um dos mais*_ •pins.-vcioijle'*, films
jioliciacs que' aqui têm sido cxliíbrilos.
duas novas séries — "A batalha das as*
tucias" c "Encerrados nas chammas". ara-
lias cm 2 partes; "Quando o coração
fnla", vigoroso estudo social em cinco
actos, por Grace Washburnc M. Ostrice.

rjt
AMERICANO

Este confortável clnematographo de Co-
pacabana offercce hoje aos seus innumeros
Freqüentadores um magnífico programma
do qual fazem parte o empolgante drama

MASSA DE TOMATE -,„.£ 
fã

cia Companhia M&nufactòra de Con-
servas Aümciticias.

AOS CRIADORES
Usem em suas fazendas o "Serura

Vianna Ptres", injecção preventiva e
curativa cia diarrhéa do» bezerros I
Ãpplica-se do mesmo modo ,. com a',
mesma seririKa da vaccina contra a
manqueira. Preço — ia ca;xas com
12 tubos tida tuna, 60S000.

Pedidos a Victor Ruffier & C, rua'
de S. Pedro ia8, Uio

Preparado do Laboratório Industrial
Phormaccutico de Alexandre José Ri-
beiro. direcior-teclinico. 1I1. Vianna
Pireo.

mmmoamMMmav » »i ».>'iiw * m*m*mm>9MW\Mf» i r_r__a

THEATRQ LYRIOO" 
HOJE QUINTA-FEIEA, 26 HOJE

ESTRE'A — A's 8 % da noite ~ ESTRE'A '

Da grande companhia dc attracções, composta de 30 artistas,
Mexicanos c inglezes - Completa novidade !

. THE BELL FAMILY
Procedente dos principaes Uicair os da Europa, Norte America e Republicas sul americanas.

ESPECTAÇULÓS PURAMENTE FAMILIAR
Sensacional .programma dividido em 3 actos:

v.-..;i„n„ln „„j„.. _ Bailados reüicmaes I — Monumental' acto de Concerto, pela FAMÍLIA BELL
>-(9 irniáos? - 

"Sr^"e!hen7»n_^___d_!_lr_. P°r Eduardo Bell; Ricardo Bell, no seu violino mágico.

Terminará o espectaculo com o notável "sketcli" cômico,
original dos Irmãos Bell -- TUDO POR UM BEIJO.

ARTE - BEIXEZÃ E KMHHL1IMB3E
Preços: - Frutas, a5?i camarotes, ____! lauteuils é varanda». _|| cadeiras, 3S: galeria, 2$ooo

Amanhã - A'. 83I4 - Especta culo - Programma de sensação - D omingo - Mat.uee - A s . ij*

!

CINEMA PARIS
Praça Tiradentes, 50 - Empresa Conto Pereira
HOJE - O "record" dõTsuccessos! - HOJE

Mais duas emocionantes séries verá o publico hoje, do estupendo FILM
POLICIAL, o maior e melhor até hoje cxhibido no Brasil

O MYSTERIO DO MILHÃO DE DOLLARS
rnff, cHnoWantc entrecho, que prende a attenção do espectador, num
uoo •an.aasaja ajduias ossajajut _»jj mil metros c dividido cm 23

series, sendo todas as quintas-feiras, exhlbidas 2 novas

17" série - A BATALHA DAS ASTUCIAS
Impressionante acção cm DOIS grandes actos

18" série - ENCERRADOS NAS CHAMMAS
Emocionante episódio cm 2 extensos- actos.

DEBUT das novas e brilhantes " etoiles" americanas Grace W-ashburn
e Muricl Ostrice, interpretando o magistral uhoto-drama.

QUANDO O CORAÇÃO FALA...
Peça social, em s longos e bellos actos, primorosa edição da Bra-

dy-Film. Na quinta-feira da próxima semana, continua o êxito d'0
MYSTERIO DO MILHÃO DE DOLLARS, com a exhibição das 19»

O RIO SUBTERRÂNEO c O AVISO SECRETO.c 2o" series

O mysterio do
milhão de doliars

r-m

Thcatro Municipal

Tournée Sul-Americana
SABBADO, 28 do corrente

A's 9 horas em ponto
2" recita de assignatura
DA EXIMIA BAILARINA

CLÁSSICA

CASINO THEATRO PHENIX

Horta Rfmskaya
Com novos bailados e concerto de

violino.
Estréa do pianista CARLOS MAC-
CHIAVELLI. .

Os bilhetes á venda n3 bilheteria
do thcatro, v.is io da manhã ás 5
da tarde, dc sexta-feira cm deante

Preços os do coslume
(R 36-U)

HOJE — Quinta-feira, 26 ás 8 3|4 da noite — HOJE
. RECITA EM HOMENAGEM A CANÇONETISTA

-LACRA DE SADE- — «*
18 números do CAPE' COXCE RTO gentilmente cedidos pelos

dirccte-rés do

Internacional Club e Club dos Políticos
PROGR AMMA ¦

PRIMEIRA PARTE:
Diana, graciosa cançonct.sta portugueza.
La Violetta, gentil cantora excêntrica Irancera;
Castellita, nympathica cançonctti sta peruana;
Perez and Abdon, attracção.

SEGUNDA PARTE: . . -
Francinette, applaudlda cançonet .sta Iranccza?
Bella G.oconda, cantora internacional;
La Phr.ne, celebre cantora lyn ca italiana;
BRY-IANDA, etoile Irançaise; _
ROSAMY, graciosa dansar.na a transformação; ,
GIOVANNI ARAYA, celebre c applaudido tenor lynco chileno

TERCEIRA PAKTE:
La Rosarei, graciosa cançonetist a franceza;
LA N1C0I.ETTA, etoile ital.ennc;
FERNANDE BRIND, etoile fra nçaisc, chanteuse d.ct.on a vo.x;
LÁUKE DE SADE, unique dai. s sou genre;
Minii Pinsonelte, sempre applaud .da cl.antcusc a vo.x;
La Valliere, cantora internacional.
PREÇOS: — Camarotes de 1», 30$; írizas, 25$; poltronas, sjS; va-

raudas, 3I000. Dia 1» dc maio — Lstrca da Companhia Cita di Na-

poli. {-373:"

Theatro Recreio Companhia portugueza de
operetas e revistas. Dire-
cção de Henrique. Alves.

HOJE A'S 8 HOJE
Snccesso absoluto e constatado por grandes

applausos do publico
Segunda representação Ja opereta, cm 3 actos, "arreglo do Dr. Luiz

dc Castro, musica do maestro Júlio Cristob.-u\ ___^

VIDA ALEGRE
mtataai^mimmus^immmmmmmMmÊmmmimmaummm9mmmrMi,titmiimM 1—i ;

Frotatyonista: Adriana de Noronha
COMPLETO ÊXITO DE TODA A COMPANHIA

Corretíssimo desempenho de ileti rique Alves, Sallcs Ribeiro, Lino Ri*
beiro, Alfredo Abranchcs, Augusto C osta, Alberto Ferreira, José Monteiro,
A. Noronha, Nathalinn Serra, Eliza Santos c Tina Coelho.

Acção em Paris —¦ Actualidade
Brilhante enscenação dc Henrique A lves — Direcção musical do maestro

Júlio C riBtobal.
PREÇOS — Camarotes e frizas, 15Í0110; logarcs distinetos, 3S000;

cadeiras, 2$ooo; galeria numerada, i $500; geralj t$noo.
ESTÃO SUSPENSAS AS ENTRADAS DE FAVOR

maihSêrt a!la-3'4 " '"""""^ ™ ~ VIDA ALEGRE
(R 3708)

Cinema-Theatro S. José

EMPItEZA PASCIIOAJj
SEGRETO

Companhin Nacional, fnndndn
em 1 de Julho do 1911 —
Direcção scenien do actor
Eduardo A'ielra — Maestro
da orchestrá, José Nunes.

HOJE HOJE

— 36 DE ABRIL —

A's 7, 8 3|4 e 10 1|3

O MAIOR SUCCESSO DA

ACTUALIDADE

f THEATRO REPUBLICA \
Empresa Oliveira & C.« — Companhia de Opere as AIDA ARCE
Dirccto-i. Aida Arce — Maestro director, Samuel Arce—i" actor,

S< AndriSs üarreta

3EIOJE! - As 8 3_4 - KCOJE3

•5
ti

i

33X.ITO INCONFUNDÍVEL.
no desempenho de AIDA AR CE,

Na opereta de FRANZ LEHARVA
Toma parte toda a companhia — Um artístico conjuneto — Cui- §

dada e nscenasão. , «

itSB

Preços — Camarotes c frizas, ao$; cadeiras dc i» e balcão dc
i», }5; cadeiras de 2' balcão dc 2; 3$;- galeria c geral, l?ooo.

bilhetes á disposição do publico na b.llictcr.a do theatro.
A SEGUIR:—

A DUQUEZA DO BAL TABARIN
DOMINGO — MATINE'E. (K37.4V

THEATRO CARLOS GOMES
Empresa Paschoal Segreto — Com-

panhia Brasileira de comedia

Hoje -- Hoje
Quinta-feira, 26 de abril

2 - Sessões - 2
— A's 7 34 e 9 % -

A HILARIANTE comedia em 3
actos, dc E. Prenet. Dancourt c
Mnurice Vaucaire, traducção de Can-
didu Costa

EiO Fi
Sobrenatural

Amanhã — Espectaculo em bene-
iicio das actrlzes Magdalena Macedo
e Elvira Roque, dedicado a S. Ex. o
Conselheiro Dr. Ruy Darbosa, que
gentilmente, o honrará com a sua
presença. (R 37-4)

TRIANON Compunhia
Leopoldo Fróes

HOJE - - Quinta-feira, 26 - - HOJE
A's 8 c âs 10 horas

O maior suecesso thoatrnl dentes últimos annos !
7" e 8* representações da comedia em 3 actos do dr.
Cláudio de Souza "~N '

— X5EI —

SO
Oswaldo
D. Christina

Amanhã — Matinée Blonche ás 4 horas — FLO-
RES DE SOMBRA. (R 3706)

A seguir — NELLY ROSIER. Em ensaio "Coração manda".

O MUNDO
| EM CACOS
I
l

LEOPOLDO FRÓES.
APOiiLOXIA PIXTO.

Eis o seu autor

«..

Diz a "NOTICIA", 
de 22 dc

Abril de 1917 :
"Hepéte-so hoje, no S. Josí,

n peça 
"O mundo em cacos",

original do Or. Avelino de An-
drade, musica do maestro
Luigi Smido. E' uma sutyra,
forte e causticaute á loucura
conquistador:! do Kniser que-
rendo dominar o mundo. Es-
cripta com honestidade e com
muito espirito, "O mundo em
cacos" proporciona uma liorn
e meia de prazer aos que as-
sistem a figura ridícula da- j
quelle que quer reduzir o muii-,
do a cacos.

HOJE e todas as noite "Oj

inundo em cacos". Em ensaios ¦
"Adão 

e Eva". (R 372a) |

\

Ti íos os Miiíiteí o io|i
fornecer 8 o i custo lüL í
ainfla menor mio o íos üemai

mat^4WBmBlmt^BBSHBm3BmEBim

Th Goorjysar Tire k Hufiber lio. of Sei im
RUA S. BENTO N. 30 — Cnixo h. 1757 — Tolepli. 4.105 Nor

Rio dc Janeiro Bruzil
Filial em São paulo — Avenida Kão João 72- 14
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ILEGÍVEL
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Notas Religiosas
•Ni» Curai» d» Cttliaiml Mclropolliv

na li.-.... expo-.ii) lioje. »ir „., „.i„ ,,,,ii
IM lll-.ll.li..... a rin.u ...l.ia fia V.,;.!. UII,|
'.. i .1 ilo A.. • !..-|. i l... a :'.»uii!=,ii... Ss.
li »li.rui,i, ll,...l i,., ,, Uni-, () ,ii, iii.i
ní' in.. com I.. ii...... i- esnticoi sacros.

AS UEUWOKÍ DU IIOJR
.'.'.t nutrir .Ir Santa Rita, .»» 7 horas,

ila ConftircncU «le 8, Vicrnto ile Pau-
Io, .1.1 ii.Yi.rzi., da Santisslma :.,,i,i
mento,

Na matrlí tle Nossa vicnliora, da
Gloria, a. 7 lioras, ila Conferência ile
duo Vii mi, de r.nii.i, a ia 8 lioras,
th i'.iiiinii -1.» Particliial do Centro C«»
lupllco.

(Na in.iiii.' de S. ChriitovSo, ás 7
noras, da conferência de S.»»» Vicente
lie '1'aulo.

Na eiireja dc .'»'..i-. Senhora do Par»
Io, ii 7 horas, da Conferência de !»'.•--¦
i... Senhora dc I.mu.Ir».

*
AB AULAS DE CATHECIBMOne hoje

IV.. nutri» de <Nos*a iSenliont da tlti,
í:. 1 horas, para meninas.

Na matrii de S. Francisco Xavier
<!i. Ivniícnho Velho, .',., 1 i|.» horas.

Na matrlí do Penhor Hom Jesus do
IMoriue, da illi.i. dsj Paqueti, ... 10
I10r.11,

Na matrit dc Nossa Senhora dai It»'»-
rei, da Salette, As 1 horaa e 3 i|.|.

'.\'.i malrii dc Nossa Senhora de Co-
|i:i,\i!i.»..i, .... .1 i|a horas.

Na ni.iiri/ dc Santa ltlta, k% 3 i|a
bor,-i«.
- Nn Curato da Cathedral Metropoll-
lana, As .1 .,_• horas, depois da bcncío
do SS. Sacramento.

Na nuitrii <lc Santo (Antônio, ás 3 i|a
horas.

Na _ matriz de Nossa Senhora da
Conceição, do 'Engenho Novo, ks 4""orar»!

Na matriz de Nossa Senhora da Cio-
Iria, ás 3 horaa.

Na matriz i!o Sagrado Coraclo de Jc-
ri», áa 3 horai,

Nn matriz de Nossa S»enhora da Pie-
dade, ás 4 horaa.

No Curato de .Santa Thereza de Je-
«us. 1I.1. 3 ija ái 4 1 ta horas.

Na cKreia do Convento de Nossa Se-
nhora dn Carmo, á» 3 horas.

Na errreja <lo Divino Salvador, ái 3
fc meia horas,

N.i «egreja dc Nossa Senhora da Con-'trtçiio, do Enscnho dc Dentro, ás 3
horas.

No Santuário do Santo Sepulohro, to-
Mor. os ilias, ás 4 horaa.

Na capella do Asylo Isahel, ás n
horas,

Na capella de Anchieta, ás 4 horas.
Nu egreja do iRecolhimento de Nossa

P'«ssevi Annunciadora, »á» -, 11- horas.
'Na capella Tlc Nossa Senhora do Soe-

corro, ás 2 horas.
Na capella de Noasa Senhora da Con-

ceição do Outeiro, ás 3 lioras,

INSTRUCÇÃO POPULAR
Hoje. ás 7 hora», haverá, na matriz

de Santa Rita, instrucçJo popular, paraIodas as pessoas oue desejarem assistir.
iNa egreja dc Nossa Senhora do Car-

jno, da Lapa, ás 4 horas.
*

V. CONFRARIA DOS MARTY-RES S. GONÇALO ES.
JORGE
Na egreja desta V. Confraria, reall-

zou-se no dia 23 do corrente, á festa do
glorioso soldado marty S. Jorge, defen-
«or da fó de Christo e protector do
Exercito brasileiro.

tA missa solenne teve começo ás
ao i|2 hora3, officiando o revmo. irmão
pro-commissario ipadre Nicoláo Narciso,
acolytado pelos revmos. padres Francis-
co Silva c Caetano, servindo de mestre
dc cerimonias o rcvmo. padre Leopoldo
Gula.

'CORREIO 
DA MANIM — QiiInfn-l-VIrn, 20 dc Abril de 11)17

A »d-iilnlílr»tlU> «evc.il.ia de MU Ia«anlas lomou parle ... solennldaile.
Ao i...uii-riii... ttdiiu k tribuna »»ii,it

o reuno, irmlo dr. padr» Olímpio de
tasiro, mi», em eloqüente» i.hr'«*» dl*.
seitoii r a vida, mariyrloi e moete
do«lodoso soldado martyr 8, jorne,defensor da 1*4, Kaloii «obre a «Itm•íu.- infelicita o univtrioj na final d«
aua peruracío, cantil* aos viola catholl.
_0lj Implorar a Deus, nela lnierces>Sa
de TS, Jorge, a terminação da guerra e
ime, em fervorosas preces, -li. u.... «o•J'«j, o próxima celebração da pai,
«^ ?.' baJ** ** ***"••. fo' «MOMO um

TcUetim" solenne em honra de SJo
Jorge, para gloria de Jesut.

A orcheslra e a ji mr coral, estiveram
•ou a dlrwcao do regente professor VI-».i.lim. doa Ssntos, mie organiiou paraesse fim um imponente programni», 10.
mando parte dlstlnrtai professorai e
professores,

O» actos religiosos .foram Immensa.
mente tocantes, deixando nos cora-fln
<]-n fieis immorredoiiraa «andades —
dltoios os ime tiveram n fcllcidails de
assistll-osl O templo modesto e antigo
achava-se bella e artisticamente orni-
mentaiio. S. Jorge, a ttadlcional e aug-
gestiva imagem, <|iie data de mais de
duiemos annos, ricamente, vestida e
montada, estava sob um docel de bro.
cado de seda vermelha; o cavallo imlu
k* pernas immcrsas entre boumiets de
flores e custosas palmas nalurae», que
davam ao conjunto, um sublime e ele-

f:antc 
cffelto, circundava a sagrada

msgem numerosa concorrência de fiei*.
Desde das í l|a at4 is 10 horas, fn-

ram celebradas missas de mela cm meia
hora,

¦l'or oceasião da aolcnnhlade realizadi
nesta egreja, notava-se enorme concor-
renda de lieis, Excedera da expectativa;
foi unicamente surprehendente e extri.'ordinária a assistência de fieis ipie dc-
•Criavam venerar o glorioso S. Jorge.
Isto, nSo só notava-se nn templo, como
na ru.i; ali, a massa popular era enor
me, pois estacionava em frente á egrejt».
estendendo-se ipclas calcadas latcraes á
egreja, na nraca da Republica, drsdc
ás ruas Senhor dos Passos ,.t,: General
Câmara. Nas grades do jardim, niuitut
pessoas de ch.ipéo na ...A.», mttiveram-
se durante o acto religioso, verdadeira,
mente contridas. Muitas pessoas nliás
competentes, garantiram-nos que, desde
o regimen [.assado, quando sala cm pro-
ciasio o kiotíoso S» Jorge, nunca ior.i
notada tio numerosíssima concorrência,
isso, já a cincoenta annos, essa solenni-
dnde foi uma verdadeira apotheoise, e
religiosamente popular. Os leilSea de
prendas foram muito concorrldisslmo»,
ás offertas de prendas, excederam a cs-

Íectativa: 
-foram recebidas bellas e va-

iosas prendas.
Para abrilhantar os actos festivos, a

banda do regimento de cavallaria da
Brigada Policial, cedida gentilmente pelo
seu digno commandante, tocava no adro
da egrejn.

A administração recebeu felicitações
gieln importante festa realizada cm sua
egreja, bem como, pela mesma, foi feli-
citado o digno irmão zelador-mór Au-
gusto Mariano da Silva, pela orientação
e zello que deu a solennidade, tendo com
a sua dedicação religiosa, conseguido
graciosamente e por devoção os elemen-
tos que tomaram parte para a imponen-
cia dessa festividade. A sagrada e tra-
dicional imagem de S. Jorge, estará em
exposição e a veneração dos fieis devo-
tos até domingo, 29 do corrente, sendo
celebrada uma missa ás 10 horas; ás 7
horas da noite, será cantada uma ladai-
nha para commcmorar o encerramento
das solennidades religiosas.

'Haverá também nesse dia, grande lei-
láo de prendas: para maior brilhantil-
mo tocará uma banda de musica.•
EGREJA DE S. JOSÉ' E X.

S. DAS DORES, EU ANDA-
RAHY GRANDE
No domingo, 29, haverá nesta egreia,

missa cantada em louvor ao Santo Pa-
droeiro, ás 10 i|z horas, sermão pelo
revmo. padre dr. Olympio de Castro, e,
ás 7 horas, ladainha.

A •dininUtracio ia» eel-brar a f«i 1
d* Padroeira N, 8, M-.r do» Homens,
no dia t) de maio, as 11 horas, precedida
di noicnaa, ime cemeçarüo no ali t4
de abril, ás 7 noras, ,• * fe.ta .1.. Sagra-•1» familia 110 dia 13 de maio, também
ai 11 hnrsi

O caríssimo IrmJo juii, confiante nvi
sentimentos de ilevoçln de todo» 01 (leis.
convida-os a comparecer a esies pledo»so. actos consagrados ao culto de nossa
M ..<¦ Santíssima,

1HMANDADR DR :t UIDRO K
NONHA l.l.Nlii.liA ha CON.
ci.li.Ao UO ENCANTADO
,V dlsposlçáo dos 11 nr,. encontra-te

diaiiamcnie na eiíreja des»] Irmandade,
O |r-.rirl„l|,-im,, ui|ir||.-,,i, |,j,|rr |»|a, j.
do da Costa Paes, ou em ma rcildrn.
cia, bem próximo, a nu Augusta nu-
mero 10»,

Seua rgrela celebram-ie o» legulntet
actoi, além dat mlisai funel-re», btptl.
ladoa e casamento»,

Todoa o» domingot e diu ..unifica-
do», 4i 10 horai, micaa com predica e
communhSo.

A'-» quartai.felrai, i* horai 8 da nol-
te, rruniio da Conferência do Divino
Salvador da Sociedade de S. Vi. 1 te de
Paula.

A*a qulnlat-felrai. ii 3 hora» da tar-
de, aulas de carhcclsmo.

•Recitaçáo do Terço, áa lextai-fciraa,
áa 6 hora» da tarde, promovida pelo
Apattolado da Oraçlo de Jeiu».

Todas ás lexlai-fí-íraa, á» 8 hora» da
i.i.ii.liá. miisas do Aponolado com com-
...uni..,», geral.

A administraçlo dessa Irmandade
roga aos coraçOes religioaos quaeiiiucr
donativos pana a munutcnçio do Culto
do Divino e para as obras de sua rgre-
ja, cm andamento.

Acha-se exposta ne»ta egreja a
imagem dc S. Uraz, comando aoo an-
nos, ali coüocada por um devoto.

AUDIÊNCIA DO CARDEAL
Sua eminência o cardeal arcebispo do

Rio dc Janeiro nlo dará audiência hoje,
no palácio dc S. Joaquim, no Largo da
Gloria.

*Ü
VIGARARIA GERAL DO ARCE.

BISPADO
Monsenhor Anionio Alves Ferreira

dos Santos não dará hoje audiência, na
Vigari.i Gcral do Arcubisnado, no Cura-
to da Cathedral Metropolitana.

sj
MATRIZ DO SANTÍSSIMO SA-

CRAMENTO DA ANTIGA SE'
INeste templo será celebrnda hoje, ás
horas, uma missa solenne cm honra

c louvor ao Santíssimo Sacramento.
«

CAPELLA DE N. S, DA CON-
CEJÇAO APPARECIDA NO
MEYER
Ncata capella, as missas dos domin-

gos c dias santos são sempre ás 10 ho-
ras.

Nos domingos, ás 9 horas, e nas quar-
tas-feiras, ás 4 horaa, haverá aula de
cathecismo. A capella tem pia baptismal
e os haptizados são leitos todos os do-
ras; fora dessas horas, também serão
mingos e dias santos, das o ás 11 ho-
feitos, hnverjio prévio aviso ao saehris-
tio, que rseide á rua Gctulio n. 141.

A c.ípclh está smpr eabrti, das 7 ás
i|z horas, encontrando-se ahi o irmão

procurador.

EXPEDIENTE DO ARCEBIS-
PADO
Dspachos de hontem:
Desembargador ?».-dro Francellino

Guimarães e Elvira Martins Costa Mi-
bnez. — O revmo. vigário sabe que se
não dispensa a certidão dc óbito. 
Queira ler a Pastoral Collcctiva n. 380;Álvaro Cunha e Zaira Cândida dc An-
drade —Juntem os proclamas corridos
e a certidão de baptismo da oradora;
Benjamin Augusto dc Magalhães Júniore Elvelyn Queiroz Petiz; dr. Augusto
Tavares dc Souza Vaz c Florcntina do
Nascimento Mendes Guimarães; Ame-
rico Lopes c Leopoldina Ribeiro —

Coniu pedem. Jurse Sá dr Miranda
rimo e Violenta 1 ... 1. de Araújo
reio, — in-|.r,it„ a ..... 1.1, , de.Cani»
1-» ¦• -1 i.isiii........ de . .lada' livre na
Câmara .ücclrsla.iica, — O rruno. vi-
««rio \mii,.ir i,i.. 1 ,,., i„i|,.-!,.,.. „•.,

Ao revmo, «r, padre ftlciido Arthur"
Sue, as facilidades contida, no* avul-
aos m, 1 e 1,

-- Ao revmo, sr. pfdre M,irlano Joio
Alve», para celebrar e contestar por um
anno,

n ¦»¦» ¦¦

A GATUNAGEM NOS SUBÚRBIOS
A campanha movida pela policia do

13* dlllrlclo, de accordo com o Corpo
de Segurança, contra oi runsMiitea (ur-
tos de fios telephonico» cm vários pnrr-
tos danuella jurisdicçáo, tem nroduiido
resultado »aiisfatorio. Àislm e que fo.
ram hontem presos oa ties rcajantes
membros da quadrilha dc gatunos de
fios telephonico» da l.iplu. da Policia
e dos Tclegraphos, Sáo clica, Auguilo
Jiibí Abelha, Joio lí.1,1 . ... Corrêa c
Agenor Teixeira.

O» dois primeiro» foram pegadoa em
flagrante, quando cortavam o» fios lele-
phonleos cMre Bento Ribeiro c**Vllla
Proletária,

O ultimo, que é chefe da quadrilha,
foi nreso em sua residência, na Fon-
tinha.

Na delegacia, interrogados pelo dr.
Abelardo Lu/, os ladrBcs declararam
que ha multo vinham furtando os fios
e que os vendiam ao intrnüo Manoel
do Nascimento Guedes, resMente á tra-
vessa Santos n. 7, em n. Clara.

F.ssc iiiru/iiu foi preso, negando ter-
minantemente aa aceusações que lhe
são Impuiadas,

Na casa de Manoel foi daJu tuna
busca, nada encontrando a policia.

Os ladríes estão senuo processados
e o inlrujSo ficou delido.

A policia do ao* districto prendeu
hontem, quando saiam dá um prédio
em construcção, .', rua General llcnto
Gonçalves n, 46, na PielaJe, cnndti-
zindo um sacco com vários pedaços de
cano dc chumbo que nti furtaram, os
ladrões Eduardo José FraoWin Pereira
e Manoel de Oliveira.

Foram autuados.
O agente Pontes, investigador do

mesmo di»tric:o, prendeu hontem, os
lndrõe* Paulino liamasecno c Migue-
lino Pereira, aceusados como autores
do furto de 60$. soffrido pelo sr. Uu-
firro Antônio dos Santo-, residente .1
rua Páo Ferro n. 48. 

'
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UM SPORTMAN
___¦_¦___¦
CURIOSO

QUERIA UMA FORTUNA, MAS
SO' TEVE 110 DOLLARS

Eurico Salvator Lcvy Grccli propoz
no juizo da 3' Vara Cível, uma acção
para haver de William Mciliciny Conipa-
ny, com »éde em Nota York, a impor-
tancia dc 110 dollars (ouro americano)
e mais os ordenados que se vencessem
de acosto de 1915 cm deanle, á razão
de 591 dollsrs e 66 (.entesi.iics mensaes,
indemnização do damno cariado, juros
da mora c custas.

Allegou cKe que lõra nomeado para
diricir uma fabrica .aqui no Rio. da-
quella empreza, sendo, porém, demitti-
ilo em 16 de agosto de 1915, quando
lhe deram substituto.

O juiz, dr. Ovidio Romeiro, não deu
ouvidos á absurda pretensão do autor e
julgou a acção pi ocidente em parte,
para condemnar a rc a pagar apenas os
110 dallars que deixou dc fazel-o, cor-
respondente aos dias de agosto.

AS HORAS 
"Oi 

TRABALHO
NOS HOTÉIS, BOTE-

QUINS, ETC.
V O prefeito expediu uma circular
aos agentes municipaes rccommendan-
do-lhes que dessem fiel cumprimento
á lei que regula as horas de trabalho
dos empregados em hotéis, botequins,
casas de pasto etc.

E vonrnin oü prêmio»
Pedro Quintino de L»mo», ihrsoiifciro

da Assoolaçâo flrasilrlia ile Sporls
Ailileii-oi, foi honie.il denunciado pelocrime de apropriação Indébita.

De faelo aqueila ..iví.-.Ií.lU dtii.iitiel-
xa contra o seu i:..-..,,, .,, , p0r luver
«te, a pre extn de Iruüdãl-Ol para ..
Livraria hclielilnn, se aproprliinJo de
vario» objeclOS, de valor expoíui. na
Joa.beria Oscar Mnehailo, paia prêmios
a ilutrlbulr pelo. vencedo;»'. do cam>
proiuio " Inltliuu ",

Oi idijeeio» nlln.ll.ln» são uma esutua
de broiuc, duas taçias de |>raia, ire* me-
d'llia« de mu» , unia de praia, além
de nmrsa coisa» de menor valor

O processo corre pelo Jiiíío da 4»
\ara Criminal.

— » m» o -
UMA PORÇÃO DE "HABEAS-

CORPUS"
Ao dr. Albuqiieniue Mello juiz da 3'

Vara Criminal, foram Impetrada» hon-
tem, varins ordens de " hal,c.>a-c<vp,.i»".

Assim, em favor Je Amo ilo CnraH;
e Appolinario Sarmento, presos 111 3
delegacia ouxilar, por méni persegui
ção, ao quc.nllegani.

O Juiz pcJiu informaçíc» para o
dia jR.

P.m favor de Antônio Corria llnr-
g-j, preso desde o (La 15 ultimo, na
mesma delegacia, sem mandato do juiz— Marcada para o -'ia 37.

-- Em favor de I conar Io do» San-
tos, menor, arcusado du hseer nnt.idj
uma moça em Por:o Novo do Cunha c
preso a.itii pelo 3" delegado uixlliar.

Marcado para o di.t .6.
Km favor de Isolino Tlieoionlo

de Bzrroc, que d!z ter sl.lo condi inita.lo
a 7 mezes c meio rio prisão pelo juiz
ria 3" Pretória e pern.ancctr preso, ape-
zar de ter cumprida a pena,

1'ciliu o juiz !n,i,rmaçÕiiS para o
dia 27.

ESTA' CHEGANDO A HORA...
Recebemos a srgirnte comnumicação:"A dircctoria do Centro Político Co-

rloca, reunida cm assembléa. rttolveu
compareceu e .-iprescmar As próximas
eleições cariocas oa seguintes cândida-
tos:

Para deputado dr. Edmundo ric Azu-
rrni Furtado; para intendentes os srs.:
coronel Antônio José da Silva Brandão,
major Manoel Joaquim Marinho, gene-
ral I.niirrntino Pinto Fi'1-1. coronel Pio
Dlitrn da Rocha, dr. Ji I »\zureni Fur-
tado. dr. Ernesto C.ircc. Caldas Barre-
to, e Raul A. Barros Madureira."

¦ -»¦ N*flr># mfc—»p—— ——•*,

Central do Brasil

LICENÇAS CONCEDIDAS
PELO PREFEITO

Pelo prefeito foram concedidas as
seguintes lViccnças: dr »»is meres ao
professor dr I. Profi- | lal Joio Al-
fredo Francisco Méhezê. Dias da Cruz
Filho; e revalid.ulc :t dc sessenta dias
a adjunta dc :• ciasse Cecilia Coelho.

MOVIMENTO OPERÁRIO

Grêmio dos Mnchlnlstiis da
Míiiiiilni Civil

Pedem-nos a seguinte publicação:"Oc ordem ilo sr. presidente, convido atoilo» o» aisociailo» para assistirem i umaaíjeniblca geral extraordinária, convocada
por 15 sócios quite», hoje, ás 8 horas dano.te, na sede do Grêmio, ã rua frimciro
dc '.Março n. tf, "" andar."*

Socicdudc União dos Fognistns
São convidados todos os associados a

comparecerem á assembléa geral extra-
ordinária, que se realizará hoje, 26 do
corrente, ás 7 horas da noite_ para deli-
beração sobre a commemoração do dia 1*
de maio e mais assumptos de interesse
da classe.

O COMMERCIO
¦Rio, 26 de abril de 1917;

NOTAS JJO DIA
Hoje, & x xJa hora da tarde, deverá

realizar-se a assembléa da Compnnhia
Exprtsso Federal e ás 2 lioras da lar-
de, as da Sociedade Anonyma Perfil*
mar ia líi/ct c -Companhia Fiação e
Tecidos Cometa.

Na Veneravcl Ordem Terceira do
(Carmo, termina hoje o prazo para o
recebimento de propostas para o for*
necimento de gêneros necessários ao
hospital.

CAJPE*
Movimento do Mercado

_ . Kilos saccos
Existência em 33, de tarde. "5.594

Entradas em 24:
E. F. Central . .

»l(«le»e Itsilanie concor. Ida a audiência
pululei, 'I. '• Mentem, rlai - ¦> 1 1»¦¦¦¦•> oa
Ui.lc, iicln ilr, ...... Ulnr.lrs, ,A renda dn r«i>¦.... . . ... .1. no dl»
14 do .... .,..¦ |n| i|. Ql7ájf.4».l..

Pediu llç.iwa .¦..j li«i«meino de *»u»
de o pr«Mr»nir de ma;liiniita ri. i* ela».
Ismael . ....

,\rl.i«c enlermo o aii.iliar dn «icn vo
da estaçan Central Antônio Dias Kodii'

Aprr»tnluii»e «o aervloe o gusril»
tle animem ri* Cenlrtl t.  > >.¦¦,¦.
que se achava cm tmo de 1'ilss.

-- 1 ..ti... em »¦.¦¦¦• .le feria» o conriu»
Cio. de irem de <• clsssii Csrellno de Csr
valho.

Deve enmnarecer lm|e, >s 11 lioni.,
na lnt|ic;ii.rla riu Miivlinrni», n baourlr»
ile j" ilsiic baureani, 16 Ir Ural,

l'*»r eonlrat i nultüiailn en t de IRültO
ric 10111. a Fslrada ile lei..' t entrai .In
llrmjl ntiriiou-ie n (raninflrUr -ÜfOOO *'
lielaila» ric iiianiianei rio sr. A, Tliuni ao
pieço de 'í por lonelsita: lenrio a dlrrclo»
lú ver fleailo oue, 110 pcfluilo comprel.en»
lido enlre a data do rontratn r 31 ur mar»

ço próximo findo. ..¦!...II. atirlimçso ris l»
liaria (oi eumpi ufa. rxpvulu m.». .'.u.j P-
ra que fo»ir .ipj.lle.iil.i ao mliicriu expor
1.1.11 peln cli.iri.1 11 |.i-ii'.il a tarifa appro-
varia rei' »vl»n n. na, ric 17 rio correnie
nus, .1. Minl.ter 11 ria Vlsçlo c fibras Pu-
l.lleas, a qual correspondo a ijl por tone-
lida.

O dr. Iluiiilieito Antiine», subillre-
etnr da y dlvUan, vnnceilru feriai «oi nn
!¦•¦,.'..-. feiruiittei: 1'reilcrico Kndrlnuri de
¦'arvilho, conduetor de irem de ••• cUs«r;
\rliti-i ThnitipMti de l'au!a l.eite, coud.i

ctíir de .| "clnur; Uudnfredo OrteÜvi da Sil»
>a, enniluctor tle j" el.iiiei Manoel Alve»
'¦¦UM; ; ,. 1 conduetor dr 4* clAiie, e Ml»
ruel Kutrnln ile Campo», praticante rie con.
dnctnr,

—Var servir em V. Queimada o praticante
Paulo II,.!¦,» ,1a Silva, rui sulutltulçio ai
pratie»n»e Euclvrie» \lclra,' que deu parle
de doente,

Viu iQrVlrt om W. dc V.imu*w». o
pratlranie Manorl Vitnm r cm I*ntrc \<in%,
o prattêfinla PrrculaBo PApUleSó de ,\fc!t«.

•—¦ Vne refire<snr a lí-»'w>ioj o trlccra*
phlltõ llu?sc.-,r liar?!*, ..Maiicebn, tl -.ur.l.ui
do ontem « praticante Joií Vvm.

.Aprc«rtiloU'Sr, por lermini»rí'*i dc f^*
rtaií n pittlrantc Aniinuti de Olive ra. de
Ss ViiCnnccltoa, rcfrcas^ndò n Santa Ortir
o praticante Joio Snnto* e para a Sal*
o tel^i-r.inhliía Antônio Ferrr^i l.ral.

Deu parte dc doente o \> .-.tfcintc Joio
Noronha Tcltal. dc Sãbará. indo nubsti*
tull*o f» praticante Antônio tiomes.

\'.ie servfr cm !¦'. Trindade o praM*cante Jofí lfo*-tcs !lrs**.m-*jitr. lauarüindo
ordena o praticante Klp djn 'Mello,

V\n Roíar ferias 0% tel cara phlltai
.Tolo lí-bciro ftliifckr. de Ca-andahy; Jo!\o!*.ito, ile Di Macedo) Antônio Souza An-
lunet, dn cabina Nova: Joií Amaral lu-
nior, th Sala, c Koinualdo Figueira, de ilio
dai Prdrai.

V/.o servir, em líllhnn e C. da Costa,
reancctlvaméntCj na auriUarea addldoa de
rabino Júlo ueraldo da Coita c 1'aulo
Duarte de Macedo.

Vlo servir: no Kiij-enlio dc Den*ro o
auxiliar de cabina Chmtovln Colombo da
Silveira, e na cablne dc S. Dlogo o cabi-
neirn Mario da Silva Cordeiro, aguardando
orilcn» o auxiliar aildiilo losé Pereira da
S Iva.

A renda da eataçSo de S. Piogo, no
dia 22 do corrente, foi <lc fjiíofw.

Imporlnção — J.9J4 volume» com 15.365
Itilot-rammns.

.EsportacSo—J5.047 volumes com 59J.9I3

Indeferido, foi o deípuho exarado no
re.-juerinicpto do amanuenie dn t* dtvl«*o
Kúclydea Pinto Gonçalves, pedindo se de-
lihe-e ; ?obre a batimento nas paaaiajeniconcedida» aos empresados cm Ttrtude do
arti?o .14 da lei n. 1544, de 4 <!e ja-
neiro dc 191».

Mantenho o despacho anterior, foi o
detnacho »iue teve o papel de Arthur Ar-
naldo José Alves Júnior e Francisco An-
tonio Furtado, pedindo perrouta de !ofrarc«,Vse ser abonada a pratificiç-lo addl-
cional de 10 »|« ao giianla-cuneella de «>
ilvisf.o Joquim t Thomaz, sobre n di.-»ria
a que tiver direito, a partir de 1 de abril
de 1911.

Aoi feitor de z* classe da s* dlvl»
»5o Adriano Alves, vae ser abonada n era*
tifícaçSo addícional -de 20 °1° üohre a
diário a que tiver direito o partir de i
de abril de 1911.

Ouvimos, que vae ser transferido
para o loear de official da 6" divisSo. o
actual njudante de intendente coronel Po-
voas Júnior, que se encontra afastado do

i!mi*^ml'WmfHmSSI!ll^lSSSrm9S^^^^

»n*lçn, por riflermlnieío ri» admlnlrtn-
^ITriiVriitrciar foHin díipieliidoi hon.
mm, ... «uniu»» '*-»u'»l*»B",1!i,ii.„, ,„

Viu! Uop.» 
"le 

Souw - "-•"_'lw."«'«»i

V i ¦iViU.rU ris M4ito*. - I e.nius >«
iiie.Wnl» r»ciUii llnKltcianoile^Soii»
Ameno - Ki.lijo.r.e I i:*'%,tilV?.
a Comp. —¦ Ke.ltlua «oi !'"'*'I* ,f nJ
mestt ~ lUstliuis.i liai llssanUrlo K»'
_í. tV. CliU-.lli -- K»»mii»-»f m»>Ji»iiie re»
íll,u| jo»»»iíiii ll.iiiliiue ri» Ustro •—

tleferldol >'»'! d», (V«i Olivcli- -Ar.
ta. .r. (Juerina, Maria ri» Jf,ll,K1,r. c«"*

iíliqi.»»ei Antônio lareira d» b,l,,,!,.|—
lte.tii...i.ei Henrique Mito «í" •
_ ii, i,in. . , Sainçilo Cori<4 ftçomp,
-- K»ililu<'»»l Ad.il«ls» fiiilomsr d« Af
driilc Gil — Cem uiue«ei AlbtrtUO ris
Silü - In.lelenrioi Allwnu JoKiiiint de
Mjcnlo -,Nao lu „ sr»Jl*»l !_!««K_ttMata Oalulella — Ceilijiiiiusci Allie.lu
Vieiu NICMO — Uíse l.als» n» («a««:
An.llf M-iihdc Ma|l6_e»„- ««"1_''u«-
•r: Aniirc Itlcher —. He.liltia-se: Anlo»
nlo 1'nriuiiai» da «»m4 — l«o ha vi««l
lleiieliclo VUnn» — Inrielcrlrioi l'l»s
liurci* a Comp, —, Itr.liluisei Kleelar.o
M .1» Freila* ~ Inrielerlrioi.KrlIpiU ria
Silva Castro — 1'erllllq.ueseI Iranenco ri»
Silva — Initefcrlrioj llarolrio Xavier ria
h-on»ec» — liuleleriilo: Joio Avil. Ma-
ihario — Delindo| Joio Kmlllo do N»«-i-
i.i.i,.,, __ Del.ririoj JeJo üualheilo .No»

, uni, _ llrlril,!,.; Jo.í AUeirO —
Aguarde opportunldide», .

T',,1 approvaria a minuta rio termo ue
ciincolo a V. Kllls, de; 5° canos slrle
V, que serio tran.li.rmsrios em in,i..il.
eu» ti.n.i uio 1 ¦» I»,ivn rio Mali.lo.ito e
Krl.onllco Je MenJe», he meomo » de
contiato a ser cclebririo com o meimo
senhor psra a coiutrucvlo Je dovii»» e
.un.i i'i.i..i:i.n Inferior, para igual (m,

Vir ter .il...11 il.. ao concerurior rie
a gratiliracio nilriicii»i.il rie 10 V sobre
na <- 'i •;¦"> de Meudca»
i* rlasie ria 4* ri.vitln Joio donclves,

a Juii.i a .Mie tiver direita, a partir rie
18 de novembro ultimo, por ter completa»
rio .lei anno» ric effecllvo icrvlco,

Ao feitor ria 5* riivlkio Joio Mcilel-
roa, vae ier atxinada a gratillccç&o ad'
dielonal ile 10 ",". -lem de igual abono
que U percebe, aolre a diária a que tt*

e. direito, a partir Je 7 de janeiro Je
191a.

~- O movimento de mercadorias na es»
1 ;.i f Marítima, no dia -*i do corrente, foi
o t -.utiir:

lmportacio  Mercariorla», |S..ij.. volu-
Riei '"íu 1.1^7.108 kilogrammai.

Mercadoris» Ja Estradai j8 volumes,
copi iPt.8>$ küncramiruia.

Carvto tlc particularc. — 111.850 kllo-
fjrammaa.

Total 1,490.766.
1 »¦¦•»rf ciit — Mercadoria» diversas —

8.015 volun.es, com j6i,8ii Irilogranima».
Mineiro — i.ò^i.ooro kiloarammas.
Milho — .11.1 sacco», com 19.140 kilo-

grantmai»l;eii.ín — 1.040 sacco», com 61.400
Kilogramai»

Café — jj carro», com 1.93a saccos
com 11S..IM kilotrrammas.

Total. 3.107.671.
Movimento do café:
Sacco» existentes 4.053, com 945,106 kl-

loarammaa,
Saceo» cVscarrciMiloa — a.i»4, com

U8.50J tíilogrammas.
Retirado» — 2.759, com .',(...;•., kilo-

grani ma b.
Foram remmettldos 10a carros com

fiiS.^íí.i kiloRr^mmas dc mercadorias, ij
cm uij.141 kil.i.-ianiin.i, dc mercariorias
do F.itrada e e eom Í6.J50 kilocramma»
iic c.-.rvín <le partlcelares,

O rendinent') dou despacho* pagos c a
pagar na ctaçáo Maritima, no dia s, docorrente, (01 rie 29:17tfíao.

O espllio l'r4r« -\u»u»t» St,„„( »,,.,„
fui r.1.1,11.1 1 peiliJu. da 1,»:. '."«ti
liiteni

TERRA_& MAR
£yn"!ro

ipllie
leneHil»», a periid»;' fto"l>»» 

'X"k
» do ti»iiiiiui.»la.ii( a» .. 7Íng «¦
Tiveram ptiMusioi u,4 Ji}'"

eapnal, pedindo dtuiorir»M ru ai. "»
ioikI José dt Velia Clbwl? .,?."*_,• 

"?

011 Js uninrui |.»Kler4 ilein«rar..« ,*,,"**o i" leiienle Ai.-eiuljim Je.e 1.,,..» ''""•
foi niamUrii, aJriír »., í,eí!;„

tia <iu.na v «riieiíl ..,•„.,i ,|. vu, "
relrf 11,1.....

Sob a picuriencli do m-uS*. .,_
Hc»l» Je Alencakti-e. rtune-se ria Ji, Zdo corrtnte 1. cun.tll.n ,|r íurrt. » "'
,..,..,...!. o teldaile ,U r 

''íif.''*

infanleii» Oitírlíno J,i»í d,, t,Sti *
fel traiuliTíilu rio l'.|v,r-j,,°„.,

«ucrra Mia a _• re»iia ,, n».,M, «
nucni» HrancH-,, 0»c»r 1'elietti "•'

Ilaluou ».. Ilosirital Central do i»„.eiio, p «amento ClodoalJu KdiutiriM A»McJelrua.
Por ler »IJo noniral». siinhnií 1

orden» do inipeclur da 7» míu, ti /_
pensado do earso rie cimIi... ,m,. ..., *•*
•Inu prallcu dn Colleiio Milin. ,b u'_
Al»|re o »" tenente <-optr« Oaii.iúe m

Foi inaiiriario ariilir i 4» cín-íanii.
ale aeleiubni |i..< mu, u 1" leieiuè S

"*?

URINA. Analv.c conipleM, js*. Labora,
torio cKIrako. Kua 7 Setenlliro, 133,

-.—-n**v—»~

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Realiza-s? hoje, 26, às 2 horas da

tarde, no salüo nobre da AssociacSo dos
Cmprejfffdos no Commercio do Kio de
Janeiro, a sessão solenne cm honiena-
sçm á Cru» Vermelha Brasileira, orfta-
niaadà pela Associação Protcctora dos
1'obres e Crcanças.

¦Serão oradores os professores capitão
Theodosio de Oliveira c Soares Dias.
Uma das meninas da associação, vestida
de Republica portugticza recitará A
Musa Patriótica Portuguesa, dc O.
Guerra,

mundo Nonato l.npc» de MfucrciTeve prrnusuo para »lr a rm
lal n »• i.niTtt vtter mrln Ilmílii, f5,rentes Gome» da Crua, w

Foi inanriailo aririii no 3* .rji, i.
ohuie», |."i 3", '¦¦"-¦. o soldado ,1, \. i„
lalhio rie arlillicna '»»... llumliijo» ,*,
Santo»,

dt «V" ri

SERVIÇO DA GUARNIÇAO
-*• Serviço para tiolc:
Dia ao poito niedicn J4 Villa, Sl.\,\,

Jr. Leopoldo Peli» Je Souia, ,i»> j« 1,».
mento dc infanlena.

Aunlliar ilo official tlc riis, 1" »,Tf»ra
Francisco Cornelii» de .Moura.

A J« brl«ail» clara, as «iianl.u da .Jllnli.
terio ria tluena e )Io.|»i...l Ccniui, a, 11.
irulhss paia o novo Arsenal, Inteiulracj
Ja Guerra e i riispusicao rio 1 ficai »,
rila, os corncteirn. pani o Collcrio Mi',.
tar e quartcbitciierat c o official de tia i
tlivl»io.

A 6* briraria riara as üuardi» des tul|.
cios do Canele e Guanabara c cinco u.j(.
nancaa para a dmv.e.

Unifoimc, 5°.
* m

niu('Ai)A roí.iciAi,
Superior de dia. cap 15o Abílio,
1vtiei.1l dc dia li iitiiü.-.!.. tenente Omn.

liliann.
Auxiliar ¦ rio cCflcial de dh á n> ivaitt,

aarxcnto ('.umiiÜo.
Mcilico de da, tenente rir. Wscliaria.
Interno, alferes honorário Meneacal,
Pia a píu-.i.nacia. nlicrca p'it.r>t,.u-e.inea

Aguiar.
iiu ao (.ablncte ndnntoloRico, cirurfU»

dentista Sayio rie Moraes.
Promptidao: '. no quartel-fencral, alfe;ci

njalma; no regimento de ca» aliaria, alt-.ru
Vital.

Rondam: na Sa.iJe, nlfen» C>mbromi
no Andarahy, alferes Abreu.

Cuardaa: no Thesnuro, alfrrrs I.opc»" ra
Casa da Moeda, alfere» Joaquim d"» S.in,
tos; na Amortização, idlcrcs Mello SI»
rars.

Dia aos corpos: no i* batalhão, tenente
Jaymej nd 2vt Unente iParanlmai no y, :,l
feres GoyUeãies; no A*, capitão Callatbj
no regimento dc cavallaria, lencnic Ca-
bral; no quartel da Saúde, alicrc* .Martins,
nn do Anda,'.',:.)', tenente Hilária?,

Uniforme, 3". * «
conpo DÈ BOMUEinOS

Serviço para hnjç: •
'Kítndn-mair.r, capltío Moraev
Auxiliar, tenente iAfçcbtadea,
Tromplidao: ifl aorcor.rn, capitão Ferrei-

ra: 2a snecorro, alfrre', Scbaatlío.
.Manobras. alfcrt§ Figueiras.
Ronda, alferes Zacharlal.
Medico de promptidao, major dr. Kf>

ch.n. .
KmerscneiV alferes Adolplio c eapitla or

Tto.
Uniforme. .¦>".

Ã~RUA DERBY4MJB- PSDE
CALÇAfAENTO

Uma commissão dc moradores .Ia rui
Maracanã esteve hontem na Prefeitura,
afim de pedir o calçamento ila rua
Derby-Cltib, no trrcho comprehen lido
entre a rua Visconde dc ltamaraty e
a avenida Maracanã.

14.360
Sa.9-0
ia.ti6o 3.169

:S.;63

4.000
7i5 4-7SS

O corretor Alfredo Castão VillemOT
do Amaral, autorizado por ordem judi-
ciai. veyfícrá hoje, na IJoIsa, 285
ncçes «Ci Companliia Federal dc Fundi
ção.

ASSRSmT.ÉAS CONVOCADAS
Sociedade Anonyma Fabrica Hur-

lioianti, dia 27, ás 2 horas.
Companhia Agrícola Uolucatu', dia

97, á * t hora.
Sociedade em commandita Francisco

iGrall & C. dia 28, á 1 hora.
t Uanco da Lavoura e do Commer-

cio do Brasil» dia a8, á r hora.
Sociedade Anonyma Fabrica de

Sedas Santa Helena, dia a8, á I
tora.

Companhia Brasileira dc Knergia
Electrica. dia 28, ás 3 horas.

Companhia Minas de Carvão do
Jacuby, dia 28, ás 2 horas.

Companhia Brasileira dc Carbureto
tíe Cálcio, dia 28, ás 2 horas.

Companhia Industrial Mucury, dia
do, ás 2 horas.

Nora Companhia Estrada dc Ferro
Cabia c Minas, dia 29, ás 3 horas.

Companhia Tijuco, dia 30, ás a
toras.

Sociedade Anonyma Fazendas do
Carmo, dia 30, à 1 hora.

Companhia Docas de Santos, dia
30. ao meio-dia.

Empreza Industrial Fluminense, dia
30, ao meio-dia.

_ Sociedade Anonyma Fabrica dc Tc-
cidos Manchcster, dia 30, ás 2 horas.

Banco do Brasil, dia 30, á 1 hora.
Banco Popular do Brasil, dia 30, a

a hora.
Companhia de Seguros "A Mun-

Hiai", dia 30, á 1 hora.
iCONCOKREXCIAS

ANNI-NCIAT>AS
Irmandade do Santíssimo Sacra-

mento da Candelária, para o forneci*
mento dc gencros alimentícios, dia
»7, ás 2 horas,

Inspcctqria ; Federal das Estradas,
jara o fornecimento de accessorios dc
via permanente para a rede de via-
çao cearense, dia 27.

Directoria do Patrimônio Nacional,
para as obras de reparo no próprio
nacional, á rua S. Christovao n. 491,
dia 28, & 1 hora.

Estrada de Ferro Central do Bra*¦ ail, para a venda das escorias dc car-
vüo, gazolina c pixe, retirados da
usina de gaz Pint9ch, cm S. Diogo,
dia 28, ao meio-dia.

REUNIÕES DE CKEDOBES
¦Fallencio M. J. 

"topes, 
dia 28, á 1

lora.

PINTO LOPES & C.
Rua Bcnedictinos, 25. Commis-

làrios de café, manteiga c cereaes.

CAMBIO

Hontem, este mercado abriu indeci-
ao, com saques a 12 i|8 e 12 5)32 d.

gbé dinheiro para as letras dc cobertura
Hgji 12 1(4 d.
.--.:, Pouco depois de iniciados os tra-

talhos o mercado tornou-se estável,
f| Bendo gcral para o fornecimento de';'-;-}:, ¦ cambiiies a taxa de 12 5]32 d.

.Para a compra do papel particular
corriam as taxas de 12 114 c 

.ne 9I32 d.
¦Os negócios conhecidos foram regu-

•tares, fechando o mercado cm posição
firme, obtendo-se saques a ia 3I16 d.

_„e collocação para as letras dc cober-'tura a 12 9132 d.
TA13ELLAS DF. I1ANC0S

Taxas extremas
fjonilres it 7|8 12 i|8->*í•,";. ': 
ÍParis $732 $742*: ' (Hamburgo. . . Ç780 $790

. };:¦: A' vista
Londres .... 11 21 ha 11 15I i."

.; ^!,rts Í740 S75*
.. í.i. ; Hamburgo. , , $790 $800

[Itália. $610 $622"Portugal.' 
.... a$6jo 2$734

Nova York. . . 4Í210 '$300
tiespahha Sozo $960¦ ;,v Sjiissa $323 $368¦.'$'4 Jlomevjdeo ... ' a$6ôo
Buenos Aires. . 18850 i$88o

' fi Ç,^'1 íranco- • 5"35 .5*4"
Vales ouro. ... .$298

ffW|l

LIBRAS
•Os soberanos foram negociados a

í2o$2oo, havendo'."!Vendedores a 2o$3oo
e compradores a 2o$ioo.

L"-TRí\S 1)0 iTlESOURO

-As letras papel, conforme a data de
emissão, eram offerecidaF á venda aos
rebates de 3 1I2 a 3 1I2 por cento
e achavam compradores aos de 4 1I2
a 6 1I2 nor cento.

E. F. Leopoldina.
Barra a dentro. .

Total
Embarques cm 24:

Kuropa. . ,
Cabotagem, ,

Existência em 34. de tarde. 124.008
Entraram desde o dia 1 dc julhoate hontem, 2.053.995 saccas. e cm-

barcaram em cgual período, 2,128.190
ditas.

Hontem este mercado abriu es/a-
yc!, com pouca procura e pouco café
a venda, tendo sido realizadas opera*
ções de 538 saccas, na base de 10$, a
arroba, pelo typo 7,

A' tarde foram effectuadas trans*
acções de cerca de 2.500 saccos, aos
mesmos preço sda abertura, fechando

mercado em posição estável.
A Bolu de Nova York abriu com
ponto de baixa c t a a ric alta.
Passaram por Jundiahy 17.600 uc

cas.
COTA5OES

4  io$6oo
• • • * • io$400
. • • * • IO$200

.... » io$ooo
 0SS00

9S609SANTOS
pia 24;

Entradas: 15.944 saccas.
Desde i°: 225.220 saccas.
Mídia: 9.384 saccas.
Desde i° de julho: 9.314.93a sac*

cas.
Sairias: 25.546 saccas.
(Existencial 1.3(6.270 saccas.
Preço por 10 kilos: 5$soo.
Posição do mercado: calmo.

ASSUCAR
Entradas em 24: 6.718 saccos.
Desde i°: 49.946 oitos.
Saídas cm 24: 4.676 saccos.
Desde Io: 107.475 ditos.
Existência em 25, de tarde: 339.519

saccos.
Posição do .merendo: firme. •

COTAÇÕES
Branco, cryslal. . , . $6<o a S700
Dito .1» sorTc .... Í640 a t66o
Crystal amarello. . , S540 a S560
Mascavo $360 a $370
Branco, a» sorte . . . Nilo ha
Mascavinho $480 a $563

ALGODÃO
Entrada9 em 24: ..541 fardos.
Desde 1°: 7,739 ditos.
ISaidas em 24: 678 fardos.
Desde Io: 11.612 ditos.
Existência em 25, de tarde: 17.351

fardos.
Posição do mercado: calmo.

COTAÇÕES
Sertão 38Í000 a 2S$soo
Primeira sorte . . 27550Ü a 28$ooo

BOLSA
VENDAS

Apólices :
Geraes de i ;oo$, x, 8, a, .Djtas idem, i, 5, o, , ,
Ditas idem, 1. 4, 5, io, 10,

26 
C. de E. dc Ferro, 10, a.
Ditas idem, 1, 2, 4, 4, 5,

Si S. 5, 10» 20, 30, 5,
50. 

C. do Thczoiiro dc 200$
,4, Ditas de 500$, 1,. , , ,Ditas dc 1:000$, 18, o. .

Ditas idem, 9, 10, a. . .
Ditas ao portador, 50, 20, a
Municipaes de L. 20, porta-

dor, 50, 
Dita» dc 1906, portador, i,

11, 33, 54, 102, a. . .
Ditas dc Nictheroy, 2, 7, a
Ditas idem, 100, a . . .
E. de Minas Geraes do

l:ono$. 4, 7, 
E. do Rio de 500$, nom.,

2, 3, 
Dito de 4 »|», 3, 5, 10,
Dito idem, 20, a. . • ,¦3, -. 

Companhias :
Centros Pastoris, 150, a
E. F. Noroeste, 300 v[c 30

dias, 
Seguros Brasil, 200, 25, a
Dooas dc Santos, nom., 1, 3,

Integridade. ... —
Minerva —
Argos Fluminense —.

.stradas dt Ferro:

60$000
30(000

i:eio$ooo

11S000
28Ss°o
22$000
21$000

iSçSmio
30$000
i5$ooo

90*000
I30$ooo
I20$000
2105000
325SOOO

4 2$ 00,0

jSooo
20Í5OO

25$000

40$ooo

50$ooo
100S000 —
200ÇOOO —

i6o$ooo
i8o$ooo —
I70JOOO —
i8o$ooo 140^000

23.5000
45o$ooo
4S5$ooo

I2$000"$750
18S500

895500

OFFERTAS
Apólices: V.

Federacs 3 °|°, . —
Geraes dc ,1:000$. 8lo$ooo
Provisórias ... —
O. do Porto. . . —
C. de E. de Ferro 8oo$ooo
C. do Thesouro. . 7959000
Ditas an portador. 8oo$ooo
S. da Patxada. . 795$ooo
E. de M. Geraes.
F. do Rio (4»|°).
E. do E. Santo

6 •[•
'Muniicp. dc £ ao
Ditas nom. . . ,
Ditas de 1906. .
Dito nom. ....
Ditas de 1914 . .
Ditas nom. . . .
Ditas de Bello Ho-

rizonte ....
Ditas de Nictheroy

Bancos:
Brasil
Commercial ...
Lavoura
Mercantil ....
Commercio . .

C, de Seguros:
Confiança ....

Brasil ......

8o7$ooo
8o8$ooo

8I0S000
799?ooo

8oo$ooo

772$00O
772ÇOOO
79*$ooo
794$ooo
8oo$ooo

335$ooo

192^000
7655OO
77?ooo

8oo$ooo

438$ooo

, 90$ooo
89$500

i8$ooo

24S000
40J000

446?ooo

c.
Í5o$ooo
809SOOO
790SOOO
845IÍ000
799SOOO
792$ooo
795J000
78<)$ooo
8oo$ooo
89.5000

7os$ooo 690$ooo
333?ooo

I92$000
301$000

i84$*oo 133S500
104$000 I92$0OO

I54$ooo
77$500

I52$000
I50Í000
210^000

40$000

tâx.

I52$00O
76?500

204Í500
I50S000
I45$ooo
207$0OO
l55$ooo

ioo$ooe
39$ooo

Norte.
M. S. Jeronymo .
Noroeste ....
Rede Mineira , .
J. Rotanico . . _
V. e Minas. . .
Goyer

(.'. rfí Tecidos:
M. Fluminense . .
Corcovado. . . .
Confiança. . . .
S, P. de Alcântara
America Fabril .
Mageense ....
Brasil Industrial .
Ind. Campista. .
Pron. Industrial .
Fetropolitana. . .
Alliança
Carioca

C. Diversas:
Docas da Bahia .
D._ de Santos.nom.
Ditas ao port.
Loterias

T. e Colonização .
Centros Pastoris .
Melh. .Maranhão .
Enuenho Central
Conde Wilson . ."A Noite". . . .
U. Nacic*.:aes . .
Luz Stearica. • ,
Mere, Municipal _.

Debentures:
D'"cas de San*.õi .
TcVdos Cr.rocã •
Tecidos Corcovado
Banco União. . .
C. Brahma . . .
Man. Fluminense .
Tecidos Botafogo .
Mere. Municipal .
Navegação Costeira
C. e Navegação. .
Luz 'Stearica. . .
C. Industrial. . .
Progr. Industrial .
Brasil Industrial .
L. de Sapopemba
Ind. Campista . .
S. Itozalia. . . .
Varegistos. . . .
Ind. Mineira .
T. e Carruagens.
Tecidos Mapeensc. I5o$ooo
Tecidos Alliança , —
Tecidos Mngeense. 15o$ooo

RENDAS PUBLICAS
RECBBEDaRIA DE MINAS

Arrecadação de hontem. 11 :o37$ojJ4
J)e •! a 25
lim egual período do

anno passado. . , .

200S000
160Ç000

8o$ooo

2-*tJooo
2C2$C00

82$000
20.*; $000
lt)0$000

200$00O
I90$ooo

30$000

450S000
115500

iSfooo
35$ooo

2 2,1 $00 O

I40Ç000
155$ooo

Nova Vork c e»es., "«s FtiIo". 13
Nova York e eses., "Vauban". 15
Hlo da Prata, "iDemerara". . 15

VAPORES A SAIR
Portos do sul, "Itatiha". ... 36
Santos, "Minas Geraes". ... 37
Bilbao e eses., "S. de Satruste-
T S»'" „. ...... 37
Laguna e-csca„ "Anna". ... 38
Recife c eses., "Iiapúra". . '. 28
Aracaju* e eses., "Itaperuna" 39
Portos do sul, "Itapura", ... 29

esc»., "Philadelphia" 30
30

Caravcllas
Recife c eses., "Aymoré",
Pe.otas e eses., "Itaipava". . ,
Nova Yorlt e eses., "Vcstris". ,

Maio:
Rio dn Prata, "Demerara". . ,
Montevidéo e eses., • "Floriano
polis"

Laguna c eses.. "Laguna". , .
Portos do norte, "Itapnhy". . ,
Rio da Prata, "Léon XII". . .
Gtiaratuha c eses., "Oyapock". .
Inglaterra c eses.. "Am.?zon". .
Nova York c eses., "Minas Ge-
raeal  .

T
20*;$or.i»
2oo$ono
I02$000

i6o$ooo
6o$ooo i

i95$ooo

— 175S000
202$000
içoSooo

igfíSooo
1955000
i7o$ooa
1.10$ (100
26a$noo
205$OO0

i90$ooo

iSs$ooo
ioo$ooo

Capital Federal
Resumo dos prêmios da luta

ria da Cnpltnl Federal extrahtda
om 25 de abril de 1917
PRÊMIOS nii 15.000S A !ÍOO$000
74277 vend. Uahla 15:0008(100
17625

duplo ate á i hora, e objectos pararegistrar até ás n hora».'P. de Satrustcgtii", para Las Pai-
mas, Europa via. Vigo, recebendo
impresso» até s 9 hora» da manhã e
cartas para a exterior até às 10 ho-
ras."Sócrates", para Dakar c Liver-
pool, recebendo impressos até ao meio
dia, cartas njra o exterior até á 1
h hora. e.objectos para registrar até
as 11 horas da manhã.

INDICADOR
ADVOGADOS

771311
22151
1365

15779
•43259
32ái0
22036.

2:000-000
1:300300)
IiO.iOSiVjO
I:000j500'i

5008000
5U0S0O0
5008030
510SÜO)

I0O$00O

I98$000

141:ioi$i25

321:4795132

7Í276
17621

71201
17601

KXPEDIRNTB
DA ATjPANDFRA

Esta repartição arrecadou hontem,
importância de 151 12^772 dc renda,
sendo 75-93oÇ876 cm ouro e reis
75:32S$896 em papel.

De 1 a 25 do. corrente, foram ar- : 7A271recadados j.i98:974$8i.|. 171,91Em cgual período do anno passado f "**
foram arrecadados 3.530lo68$653, sen- !
do a differcnça para menos, no cor-
rente anno, de 331 :o93$839.' — O commandante do vapor ame-
ricano "Callfornían", entrado em no-
vembro ultimo, foi condemnado a pa-
Kar< os direitos em dobro, de merca-
dorías que deviam conter vários vo*
lumes, que deixou de descarregar,
sendo designados os escriptorarios Af-
fonso Faria e Pinto Montencgro, pa-
ra procederem á respectiva avaliação.

Foi mandado restituir á Amcri-
can Fradrisg C° of Brasil, a impor*
tancia de 74$935 dc direitos que pa-
rou a maior, pela nota n. 5 254 de
fevereiro do anno passado.—No armazém 16 do Cáes do Por-
to, haverá, hoje, leilão (3» praça),
dc 40 barris dc sulfato dc alumínio c
ammonca.

Foram distribuídos na iâ secçSo,
os seguintes manifestos:

N. 250, do vapor ingler rZinal",
procedente dc Buenos Aires, consi*
gnado á Companhia Brasileira Bri-
tannica de Parnes, ao sr. Acylio dos
Santos;

n. 251, do vapor Inglcz "Keutall",
procedente dc Dakar, consignado a
Cuning Young, ao sr. J. Guilhoni;

n. 252, do vapor americano "Ari-
zona", procedente de Norfolk, consi-
gnado a Wmc. Louvry, ao sr. Trin-
dade.

Guard.vmoria: — Servirão, nas
lanchas abaixo, de ¦ aS do corrente,
a 35 de maio próximo, os seguintes
officíaes aduaneiros:"Andrens", Avelino José de Lima;

Lighteragc", Dario M. da Fonseca
Lima; "Americana'*, Francisco Mu-
niz Barreto; "LiverpooP, Rodolpho
Nery de Carvalho; "Generoso", Vi-
ctonno Borges de Oliveira; "City",
Erico Cardoso d'Avila; "Lagc", B.
da Silveira Sa.les; "Brcmen"f Ma-
nocl Pedro Guimarães; "Havre",
Horacidio França; "Empresa Mari-
tima", Maximiano Fisher; "Lloyd
Brasileiro", Oscar Augusto Loureiro.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do sul, "Itapuhy". . , ,
Portos do norte, "Aymoré". , ,
P.io da Plata, "P. de Satruste-
gui"

Portos do norte, "Sergipe". . .
Rio da Prata, "Vestris". . . .

Mato:
Inglaterra c eses., "Demerara".
Portos do norte, ^S, Dourado"
Portos do norte, "Javary", . .
Vigo c eses., "Lcon XIII". . .
Rio da Prata, "Amazon". . , .
Portos do norte, "Acre". _ » ,
Portos do $ü1j 

"Itaberá", , , ,

l'1'HMIOS DK. 200*0)0
60551 24068 S8749 11510 60451
9J388 51836 64020 476S7 53772

1MIEM10S DE 10 S000
17198 54633 46615 17667 46385
48095 64596 61733 38533 62tí3
91636 63144 72161 71186 1»155
60344 33358 3o'.lõl 65672 37598
(6676 40810 9164? 2"55i 1:1567
5(1.141 17Í16 62,26 76110 5II.'68
36879 6TW8 5203S 5.1..80 600a5

97460 25330 3S7Ü 95950
APPUOXIMAÇOES
e 74278 200SOOO
e 17626 lOOiOOJ

DKZENAS
a 74í80 .'OgOOO
a 17630 20SH0Ü

CENTENAS
a 74300 10SOOO
a 17700 5$O0ü

Todos os nunerog terminados
em 77 tem 2S00O

Todos os números terminados
em 7 têm 2$00a exeeptuando-se
os terminados em 77.

O fiscal do governo da União —
Manoel Cosmc Pinto.

O director-presidente — Alberto Sa-
raiva Fonseca.

O director assistente — Dr. Antônio
Olyntho Santos Pires.

O escrivão — Firmino de Canluartn.

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7, i° andar.

J)R. ALÓYSIO NEIVA — Advoga-
do — Escriptorio e residência, á
rua Sactiet n. 7. Tel. Cent. 8.

DR. AURÉLIO CÉSAR DA SILVA
Advogado. R. Ouvidor 68, (sala

n." 5. Tel. 3567. Res.: Paim I'am-
plona 49, Sampaio.

DRS. ARTHUR CHERUBIM. AR-
THUR LUIZ VIANNA, JORGE
COMES DE MATTOS e JOÃO
DA COSTA RIBEIRO — Adean-
tam custas. Escriptorio: Carmo n.
71. Teleph. Norte jdi.

DR. ALFREDO BERNARDES DA
SILVA, Gabriel Loureiro lJernar*
des, Alfredo Loureiro Iítrnardcs,
Wladcmir Loureiro Bernardes —
Advogados, rua Buenos Aires .13.
Tcl. Norte 2246.

DRS. CARVALHO DE MENDON-
ÇA (M. I.) e SALGADO FILHOAdvogados, rua General Cama-
ra n. 47. Io anil Tel. 1104. N.

DRS. GOMERCINDO RIBAS e
BAPTISTA DE MELLO — Av.
Rio Branco 151, 1° andar. Tel. n.
3454. Centrtl,

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires n. 12. Tcl. .1110 Norte.

DR. J. B. FERREIRA PEDP.EIRAAdvogado; Rosário, 120, sob.,
rio, 120, sob., canto da Av. Rio
Branco. Tel. N. 198.1. Res.: Ba-
rfio do Bom Retiro, 266. Etig.
Novo.

DR. MILTON ARRUDA — Pro-
cessos cíveis, conimcrciaes e or*
phanologicos; de aposentadorias,
montepios; tem representantes nos
Estados c cm Portugal e adeanta
custas—Sachct ... 4. Tcl. C. 3.160.DR. OCTAVIO F. C. AVELLAR —
Advogado. Escriptorio; r. General
Câmara 08, soh. Das .2 ás 13 c
das 1 ás 17 hs.

DRS. VERÍSSIMO DE MELLO e
DOMINGOS LOUZADA — Qui-ta.ula 4S Tcl. 1150. Central.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
c.al.daile»; mol. do estômago, cora-
çao. figado c rins. Cons.: r. dos
Andrado»^ 5a sob. Tcl. 1736. Res.
rua N. S. de Copacabana n. ooo.

CLINICA MEDICO-CIRURGICA—
;?, Gonçalves Dia», 17 (sobrado).
Dr. Bastos d'Avila, das 3 ás 5 hs.
Dr. Fróes da Fonseca, docente da
Faculdade, de 1 ás 3 h».

OMNICA MEDICA, MOLES-
TIAS I1AS SENHORAS,

S1THILIS
DR. ANNIBAL VARGES — Mol.

das senhoras, pellc e trat. espec.
da syphilis. App. clcclr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vido». Cons.: Av. Gomes Freire
00, das 3 á» 6 hs. Tcl. 1202 C.

DR. JÚLIO XAVIER— Clinica me-
dica c dc moléstias dc senhoras.
Res, e consultório: r. Fclix da
Cunha, 4,1. _ Tcl. Villa 939. Cônsul-
tas: de 8 áa ii da manhã.

Clinico, ineilico-ciriirgica ilos
drs. Pelix Nogueira "c 

.Tiilio
Monteiro, á rua Senador
Euzebio 238, Tel. N. 1186.

NOGUEIRA Op.
mol. de senli.,; hydrocclc,

cor*
npi.
Ites.

DR. FELIX
partos
estreit. da urctlira. fistúlas"
rim. Trat. esp. da syphilis: ap
dc "606" e "014", (11 ás 2). It
trav. de S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp de S. Sebastião, Mol.
internai, pulmão, coração, figado,
estômago c rins. Mol. infectuosas
syphilis, etc. Das 2 ás 4 hs. Re».
rua Ibituruna 3?;;

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPHILIS

CLINICA MEDICA

0 LOPES
_ í,' quem dá fortuna mais ra-

pida nas loterias e offerece mais
vantagens ao publico.
MATRIZ: Rua do Ouvidor, 151

FILIAES
Rua da Quitanda n. 79.
Rua General Câmara n. 363.
Rua Primeiro de Março n. 53.
Largo do Estacio de Sá n, 80.

NOS ESTADOS
S. PAULO.
E. DO RIO — Campos: rua

Treze de Maio n. 51.
'MACAHÉ'—Av. R. Barbosa 133.

PETROPOLIS— Av. Quinze de
Novembro n. 848.

mm
CORREIO — Esta rei»articüo ex.

pedirá malas pelos seguintes paquetes :
Hoje :"Itaubn", para Santos, Paraná,

Santa Catharina e Rio Grande
do Sul, recebendo impressos até
ás 8 horas da raauhã, cartas para o
interior até ás 8 l|r do manhã, idem
com porte duplo ate as 9 horas.

Amanhã: .HAymortV', pam Cabo Frio, Victo-
ria, Caravellãs, Ilhéus, Bihia, Ara.
caju', Penedo, V. Nova, Maceió, Re-
cite, recebendo impressos até ao meio
dia, cartas para o interior até ás
12 ijj da manhã, idem com porte

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons.: Hospício 92. das
3 as 5. Res.: Marquez dc Abran-
tes 12. Tcl. 288. Sul.

DR. A. MAC DOWELL — (Doe.
da Fac. de Medicina). Moléstias
internas — Appl. dos raios X, pa*ra o diagnostico. Cons.: r. Hospi*
cio 83. (las 3 ás 5—Res.: S. Cie-
mente 187. Tcl. 1710. Sul.

DR. ACCACIO DE ARAÚJO—Ope-
rador c parteiro, mols. das senho-
ras, crecangas, nervosas c do es*
tomago. Cons.: S. Christovao, 17.
(De 1 ás 3 c das 8 ás g n. Tcl.
V. 3431.

DR. A. BACKER FILHO — Mols.
do coração, pulmão, figado e esto*
mago. Syphilis e mols. nervosas.
Exames de sangue e urina. Cons.:
Assembléa, 98, 3.»a, s.«a c sabs.—
1 ás 3.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Medicina c cirurgia cm geral. Mol.
das senhoras, creanças c syphilis.
Res,: Gomes Serpa 48 (Piedade).
Cons.: r, S. José 39- A's 121(2.

DR. CÉSAR D'ALBRIEUX —Lente
de Pathologia c chimica cirúrgica
na Escola de Pinheiro, attende a
chamados cm sua residência; São
Christovao 326.

DR. CAETANO DA SILVA—Esp.
moléstias pulmonares. Cons. rua
Uruguayana 35,>das 3 ás 4, ás ter-
ças, quintas e sabbados. Resid. r.
24 tle Maio n. 154.

(IR fIVK—Syphilis, vias urinarias,
aVU. VITIO—Exames de pús, escar-

ros, urina, etc. App. o 606 c 914.Cons.: e resid. r. Constituição 45,
_ sobrado. Tel. 2111. Central.
DR. FLAVIO DE MOURA — CH-- nica medica. Esp.: mol. do esto*

mago e do figado. Res. rua Uru-
pruay, 268. Tel. 1050, Villa.

DR. CARFIELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac., chefe do servi-
ço da Liga C. a Tuberculose. —
Res.: S. Salvador 22. Cons. 7 de
Setembro .76. Tcl. 6117, Sul.

DR. GUILHERME EISENLOHR.
trata j da tuberculose por processoespecial, tendo conseguido a cura
radical em centenas de doentes.
Pratica o processo d: "Forlanini".
Cons.: r. General Câmara zú.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Assembléa, 83, re-

_ sidencia: R. RIachuelo, 332.DR. LUIZ RAMOS — Consultas:
R. Ourives 29. Tcl. N. 3822. Das'[1I2 ás 5 (2,'s, 4."s e 6.»s). R.
Archias Cordeiro n. 213 (Meyer).Tel. V. 1403. A's 3 ila (3.«s. 5.'se sabbados). Res.: R. Conde cie
Bomlim 685. (Tel. V. .OA.)

DR. MARIO DE GOUVEA — CH-
nica medica, partos e mol. de se*
nhoras. Cons.: R. 24 dc .Maio 64,
sobr. (5 ás 6), ás segundas, quar*tas c sextas-feiras. Res.: r. Bclla
Vuta 20— (E. Novo). T. 161, V.

DR. CARVALHO CARDOSO— Da
St.1 Casa e do Ins. dc Assist. â
Infância. Cons.: Assembléa 98 (4
ás 6 hs.) Res.: Marquez dc Abran-
tes 189. Tel. Sul. 1761.

DRS. JÚLIO CÉSAR iUZANO
BRANDÃO e ,J. PINTO BRAN-
DAO. Appl. injccçôes hypodcrmi-
cas, efidovenosas c intra-muscula-
res, 606—914, a preços módicos.
Cons.: S. José, 51, (3 ás 5).

DOENÇAS MKNTAESTT"
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Fac. com freqüência
dos principaes hosp. europeus.
Cons.: r. da Assembléa, 98, Ana
A áí6, 2."3, 4."s c 6."s. Res.: Vol,
da Tatria 3SS. Tcl. Sul 824.

DR. W. SCHILER — Cons.: 2.'s
4."s c 6.'s, r. Hospício 83 (das 4as s) e Casa dc Saúde Dr. Eiras,
ás 3-"s. 5-"» c sabbados (das 2 á»
1). Res.: Bambina 40. Tel. 1143,

DR. CARLOS NOVAES — Mcmb.
da. Ali. France/u de Urologia
Trat. da blenorr. aguda e chroni-
ca, estreit. c prostatítes chronicas,
pelas correntes thcrmo-elcctricas.
Cons.: r. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos hosp.: Mlsericor-
dia c Bcnef. Port. Cirurgia, mols.
das senhoras e vias urinarias. Cons.
30, Ourives; 3 ás ^ hs. Res.
Pasiassos Manoel 34. 319-. c.

VIAS U1UNAIUAS, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS E
PARTOS.

DR. RODOLPHO JOSETCI -
Ex-assist. do Urban-Krankenh.ius,
dc Berlim. Ex-assist. da Maternid.v
dc de Laranjeiras. Assist. de clini*
ca cirurg. e gynecologica do Hos*

Gitnl 
da Gamboa. Cons.: Assem-

léa 28. Tcl»; Cent. i.ooo. Res.:
Aqueducto 789. Tcl. V. 1255.

CIRURGIA GERAL. MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FIGADO, INTESTINOS

E NERVOSAS

DR. CUNHA CRUZ- - Cura o ha-
blto da cm-

briaguez. R. Carioca 31, 3 ás 5.
Tel. Cent. 5695. Res.: rua Paula
Freitas 97 — Copacabana.

Tratamento da tuberculoso
pulmonar pelo Pneumotho-
rax Artificial

(Processo de Forlnnini)

DR. ALFREDO ALMEIDA REGO.— Medico Operador c Parteiro, da
Deu! 1'ortugucza. Cons.: Assem-
bica, 39.—2 ás 5. Tel. 4312. Cent.—Res.: Conde Komfim, 761. Tcl.
253. V.i Das 8 ás o hs. da manhã.

DR. BONIFÁCIO DA COSTA -
ás 5. (Tel. .S9Ú, C.) Pharmacia
Cons.: 7 de Setembro 133. das 3Gomes Freire, das 10 1I2 as 11 1I2.
(Tel. 4139, C). Ren.: ,S. Francis-
co Xavier n. 08. Tel. 3601,, Villa).

DR. LEÃO DE AQUINO — Da
Fac. dc Med. c do Hosp. da Gam*
boa. lies.: Costa Bastos 45. Tel.
356, C. Cons.: Gcn. Câmara 116,
todos 01 dias, das 3 ás 5 horas.

DR. NABUCO DE GOUVEA —
Professor da Fac. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saúde, 1(. i» de Marco, io, das
4 as 6. Tcl. 8 li. Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela Faculda*
de de Meti. tle Paris é ex-inte.-no
tio Hospital tlc Paris Cot.».: Av.
Rio Branco 257, 2". 3 á» 5. Tel.
040. lies. V. ila Patna 11. 220.

DR. RAUL ROCHA — Clinica me-
dico.cirurgica. Espec: vias urina-
rias, doenças das senhoras, opera-
c6cs. Cons.: Ouvidor, 00. T. C41,
Ni, das 2 á» s. P.cs. Av. Tcilro
I".; •. irfi.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS, DR. ALFREDO PORTO
PARTOS c VIAS URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura l.emorrh. uteriuas, corrim.
suspensão sem operação. Nos ca*
ros indicados, evita a gravidez.Cons.: r. 7 .de Setembro 186, das
o as 11 e da 1 ás 4. Tcl. i.«oi.

DR. ARARIPE DE ALBUQUER-
QUE — íaz apparecer o incom-
tnoilo, nos caso» indicados, por
processo seu. Trat. ilo» corrinien-
los utcrinos, mols. do» ovarios caonejos. Con».: Av. Passos 106.Resid.: praga Tiradentes 53. Tel.C. 1380, 9 ás 11 e 4 ás 6.

MOLÉSTIAS I>A GARGANTA,

NARIZ 
e OUVIDOS

DR. AVELINO DÊ OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. tle Berlim ede Vienna. Cons.: Uruguayana ai,das i ás 6. T. 40, C. Res.: SantaSophia n. 77.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI-.MIO — Ouvidos, nariz, garganta,operações. Cons.: 7 de Setembro,63, 1" and., da 1 ás 5. Res.: r. Fe-lut da Cunha, 20)
DR. LEONEL ROCHA — Especia-lista das moléstias do nariz, ouvi-dos e garganta. Consultório: Uru-

guayana n. 3.
Dr. Castello Branco ;^iaSè

bléa n. 34. Com pratica dos Hosp.
de Paris, Vienna e Berlim.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ o OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

PARTOS, MOLÉSTIA!' DE
SENHORAS—TUMORES

XO VENTRE

DR.~ARNALDO QUINTELLÃ""^-Docente livre, da Fac. de Med.
Cons. R. Assembléa, 28, terças,
quintas c sabbados, as 4 hs. Res.:
IX Carlota <y, (Botalogo).

DRA. EPHIfJENIA VEIGA —
Moléstias de senhoras e partos.
Çons.: Assembléa .8. Res.: ruadas Laranjeiras n. 374.DR. QUEIROZ BAR.<OS — Cons.:rua Primeiro dc Março 18, da 1as 3 horas. Residência: praia deUotafogo n. 104.

DR. TIQRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assembléa 28, 2.'n, 4,«s e6.«s, das 2 ás 4 horas. Tcl. Cent.1000. Res.: praia de Botalogo 100.

MOLESTrAS DAS SENHO-
RAS, OPERAÇÕES; PARTOS

DR, EDGARD ABRANTES —Cons.
r. S. José n. 106 (2 ás 3). Tcl.
C. 5537. Resid.: r. Barão de Fia-
mengo n. 17. Tcl. Sul 960.

Doenças do estômago, intesti-
nos, figado e nervosas—E.ta-
mes pelos Raios X.

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente na F. de
Medicina: r. S. ^Josc 39, das 12
as 4. lis. (menos as quartas-feiras).
Grátis aos pobres, ás 12 hs.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
DR. MONCORVO — Director fun-dador do Instituto de Assistência

á Infância do Kio dc Janeiro. Che-
Je do Serviço de Creanças da Po-lichnica. Especialista de doenças
das crcanças e pelle. Cons.: rua
G. Dias 41, ás 13 hs. Res.: Mou-ra Brito n. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
de Mçdic. e do Inst. de Assit. á
Infância. Cl. medica c das crean-
ças. Cons.: Gonçalves Dias 41.Tcl. 3061 C, das 3 ás 5. Res. S.
Salvador 7.1, Cattete. T. ,633, Sul.DR. GUSTAVO RHE1NGÀNTZ-
Do Hospital de creanças e da Ca-
sa dos Expostos. Res.: Botafogo,
316. (Tcl. Sul 681). Cons. Av. Rio
Branco 175, das 2 ás 4 (Tcl. C.
5799).

--,..„ MS» Ipsjsiwijl^ija
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CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT —Da St.« Ca-
sa. Com pratica dos hosp. de Ber-
üm e Paris. Cons.: r. da Carioca,
30 (das 3 ás 6 hs.). Res.: trav.
Umbellna, 25. Tel. Sul, 2403.

DR. CARLOS WERNECK - Cirur-
grão da Sta Casa. Cirurgia dc

adulto3 e creanças; mol. das vias
urinarias e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 5, das 3 ás 5 hs. Res.:
r. aenauor Octaviano n. 52. Tcl.

fcílv_i

DR. CASTRO PEIXOTO ~ 
eChdc0

serviço dc partos da Polyclinica deCrcanças. Tcl. V. 2269. Res. ruaAffonso Pcnna 36. Cons.: Uru-
guayana. 35, das 2 ás .1 hs.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-tos e moléstias dc senhoras. RuaConde dc Bomlim 577. Tcl. 1171,
DR. DACIANO GOULART — DaPolyclinica de Crcanças. Cons.: r.Uruguayana 25, das 4 ás 6 hs. T.

.1762, C. Res.: rua Hadd. Lobon. 130. Tel. 1140, Villa.
DR. DANIEL DE ALMEIDA —

Cura. radical das hérnias. Cônsul-
tprioj.ru, do Hospieio n. 68. Re-siilcneia: rua Palmeiras 59 (Bota-fogo).

DR. HERCULANO PINHEIRO —
Partos,- moléstias das senhoras ecreanças. Consulta» das 16 ás ,7horas. Uruguayana 170. Tel. Villa
499. .Res.: r. do Lopes 154. (Ma.urcira).

DR. LINCOLN DE ARAÚJO -
Da Acad. dc Med. c da St." Casa
. na'.; 1- . General Camra 116, (2
Ss éh, IeI- 1- ?£'!: Res-: Had-riock Lobo 416. (Te . V. 126)DR. MASSON DA FONSECA -
Doe; da hac. de Med. c medicoadj. da St." Casa. Cons.: Urusua-
yana 37, das ,1 ás 5. Tcl. 104.1, C.Kes.: Laranjeiras 354. Tcl. s8;S CDR. .MIGUEL FEITOSA - DÓserviço dç gynecologia da S. Casade Misericórdia. Cons.: Urugua-a-na 35. das 3 as 5. Res.: Cal. Ca-mara 11. 328, sob. Tcl. 3067, Norte.

MOLÉSTIAS DAS SENHKAS
E PARTOS

DRS FRANCISCO DE CAÇTnnARAÚJO «: ÇLODOMIP.Cr/uTAR°II. — Da St." Casa da Miscricoid.

ÜL^feY^.Y^""'-
DR. MAURILLO' DE ABREU-Par-

tos, mols. e operações do meroTumores do . ventre e dos feiosCurativos uterlno» em seu cônsul'tor.o a rua Assembléa 98 (de aí,4) nas 3."», S.»s c sabbados;

ju-A.t

DR. AUGUSTO LINHARES —
Ch. de clinica na Policlinica. Ex-
assist. dos Profs. Killian, Gutz-
mann e Bruhl. Cura da gaguez.
(proc. Gutzmnrih, dc Berlim); Uru-
guayana 37, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
XARIZ o OUVIDOR—PRO-
VAS E ESOPIIOGOSTOPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da Fac.
de Med Ex-assist do Trol Uricgcr

(Breslau) e do Prol. Killian (Ber-lim), Uruguayana 23, 1 ás 3 1I1.
T 1762, C Ucs.: Russcll 10. (T.
.1750, C.

DOENÇAS DOS OLHOS, 
"Õu-

VIDOS. NARIZ li GvVR.
GANTA

DR. HILÁRIO DE GOUVEIA"-^-
Das Universidades dc Paris c Hei-dclbcrg. Prof da Fac. do Rio de
Janc.ro. Cons.: Assembléa 26 (das
j as 4 horas), ás 2."s, 4."s e 6."s-feiras, lei. 1957, C. Res.: Praiahlamcngo 140. (Tel. 321, C.)DR. R. DAVID DE SAÍJSON —
Consultório: R. Assembléa 26, das
3 as 5 lioras, ás terças, quintas csabbados. Tcl. C. 1
Pereira da Silva 40
Tel. C. 5270.

DR. GUEDES DE MELLO — DaSanta Casa (Policlinica de Crean-
ças), chefe de vários serviços desua especialidade cm hospitaes eambulatórios, S, José 51. das 3 ás

S. Tel. C. 5868, Residência, r. ften.Mentia Barreto 156. Tcl. S. 1986.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS e DOCA

DR. EURICO DE LEMOS, profes-sor hv. da Faculdade de Mediei-na do Rio, com 20 annos de prati-
ÇJ- Cura . garantida e rápida doU2cna (fct.dcz nasal), por proces-so novo. Cons.: rua da Assembléa
6,1, sob., das ia as 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA ROCA É~
SEUS ANNEXOS

- Com
pratica dos Hosp. da Kur., iiici.il».
da A. de Mcd. Subs. no scrv, d;
mols. da ncllc, de 1'olycl., etc K.
Rodrigo Silva 5 (tcl. 2271 Oi K.
Av. Atlântica. 272. T. S. 1193.

DR. A. DA COSTA JUNIOR-Com
praticados hosp. da Europa. Cons.
rua Mnrechal Floriano, 09 (das 10
ás 12 c das 3 ás 4). Tcl. 1957. N.

Q .pellc—Sypliilis—Vias urinaria-.
DR. SILVA ARAÚJO FILHO -

Assislaiic da Faculdade dc Medi*
¦cina. Ktia 7 dc Setembro, 38; ás

3 hs Tcl. C. 5510. Res.: Mst-
qüez dc Abranlex 67.

PROF. DR. ED. RABELLO-Trv
ta pelo radium os tumores e ou-
trás doenças da pellc; cons.: rua
da Assembléa 11. 85.

JTRATAMENTO DÃ~ CUTIS"
ÁGUA ARYAGNA — Dc Mme. Ma-

ria Staiuiola c o melhor preparado
para o rosto, dando-lhe a bella cor
da mocidade, tirando as marca] de
varíola, espinhas, cravos, pantitM.
manchas, sardas e evitando as cruii*
çôcs da pellc. E' [noffcnsivo c jivde
ner usado com inteira confiança.

CREME E LEITE DALILA-Vcr-
dadeira aüto;massagem, embranqüe-
ce_a pelle, prescrvando-a das rugas
eco melhor adhesivo do i»ó dc ar*
roz. - Kncontra-sc: Ourives, 4"!
Uruguayana, 66; Casa Xavier, tm
Petropolis. Pedidos pelo tel, ibjj,
N. Av. Kio Branco 95. Mme. Pinto.

ANAL\SES CLINICAS K
MICHOSCOPI-A

1957. Res.: ..
o (Laranjeiras).

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE— Prol. da espcciaÜd. na Pae. de
Mcd. do Inst. Pasteur dc Paris.
Trabalhos para diagnostico mcd.,
nimlyscs chtmicãs, exame.- micros*
copicos, etc. Uruguayana 11. 7-

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO)-
Syphilis; 914 — 606. Mol. infe-
ciosas; vacc. de Wríght. An. "!c
urinas, sangue (typho, malária, sy-
philis), escarros., etc. i° de Marco
13, 9 ás 11. e ile 1 ás 5. Tel,

LABORATÓRIO SANTOS LIMA-
Biologia clinica — Exames dc san-
gue, urina, escarro, etc. 17, Gon-
çalves Dias n. 17, sobrado.

Moléstias do snnguc c dn pcllo
—Exame de sangue, urina,
leite e minérios.

INSTITUTO E LABORATÓRIO
EHRLICH—Avenida Rio Branco,
175. T. S7QO C.

CIRURGIõHS DENTISTAS

D5-.„,i?í.IíVôN0 D0S SANTOS
CARNEIRO — Diplomado. Espe-
ciahsta .10 tratamento das moles-tias da boca e seus annexos. Cons.:
Uruguayana 31. Tel. Cent. 1670.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DR. PAULA FONSECA — Cônsul-tono: r. Sete dc Setembro lat,
-.¦í'ias.2-.3Í-.Í '"¦ diariamente).
D?,% ¥9HSA^SRASIL e GABRIELDE ANDRADE - Consultório:

Iar.o da Carioca, S (das 12 ás 4),todos os dias.

OCULISTAS

DlTMÁRIO GÓES — ÀssIstèntTda
faculdade. Consultório: r. 7 dcSetembro 3$, das 3 ás 5 hs. Tel.L- ii',°- Resid.: Barão Flamengo,
32. Tel. S. 1440.

ÓCULOS
CASA ROCHA — As.»emblca, 56—Instrumentos dc engenharia, nauti-ca c óptica. Especialista cm opti-

_ ca..1,":' c moderna. Tel, 2928, C.
fcEghsh Opticians gi-°£^ca i.;:

go da Carioca.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista cm extra'
cçòes sem dor e tratamento dc ns-
tulas. Das 8 ás 17 lis. Gonçalves
Dias 13, sob., tel. ç.Sfiii, Central,

DR. RAUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Diplomado pela Fac ile
Mcd. c Phar. do Kio dc Janeiro,
com longa pratica. Preços ao ai*
cance de todos. Cons.: r da Pns-
sagem 59, sob. Das 8 ás 17 ns.

DR. L. P. COSTA — Mudou-se da
P. Tiradentes para 7 dc Setembro
n. 174. Cura todas as moléstias da
boca, colloca dentes por diversos
systemas. Extrneções sem dor.

DR. F. FERREIRA SERPA— Cons¦:
Gonçalves Dias, 74 (canto de Ou-
vidor). Tcl. 4581, N'. Segundas,
quartas c sextas, 8 ás 5; tcri;as,
quuuas e sabbados, i ás ..e. ,

PARTEIRAS DIPLOMADAS
DINAMERIC^ DE AGUIAR—Dl»

plonindu pela Facul. Mcd. desta
capital. Ex-interna da Matcrnida.
rc da mesma, e auxiliar do serviço
de Gynecologia da Polyc. d= crc'
ancas. Res,: r. Fcllppc Camarão,
51 (Marucaiiã). Tcl. 1478, Villa.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SVPHILfS

DR. F.
dade
Hosp.

TERRA — I'r0(. da Facul.az Medicina, director dodos Lasuros. R. Assembléauns 2 as 4 horas.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, r-com

assist. na Sccção Veti-r. M. Altri-
ciill. I\sp. mols. dos cães Diagn»
mierpe. [minitninações; Exames Ho
sangue, urina. Ucs.: Passagem 4o*
Tcl. 2264. S — Botafogo.~~HYGIENE 

ALIMENTAR^
SAL DE MACAU —Aos doentes ilo

estômago é só pennittido usai
como ingrediente nos seus alinien-' tos. pela sua pureza c es; ccial
confecção, o "Sal de .Macau". lla
Cump". Commercio c Navegação.

PHARMACIAS c DROGARIAS

PHARMACIA" E DROGARIA F.
GAIA— I.ahoratorin de produetoschiraicos e pharm. F. GAIA. Com-
pleto sortimento dc drogas. ^cção de homoepathia. R. Senador
Euzebio 238. Tel. 11 St» N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde Bomfim, 436. !>«•
José Ricardo, das 9 ás ti. Almei-
da Pires, de 1 ás :. Àrseno t *111''
nol» para os fracos. Cjarto, Gonol" RI mn-thanãtn nara Hünorrh**a-

PHARMACIA CRESPO - Comi-
Homfiin, ^50, T, J479, V. Cem?--
dr. Camacho Crespo, 9 As iij dr,
P. de Souza, 8 ás 9 da m. e 4

. ás S; dr. S. P. Lima, 2 ás 3.PHARMACIA CAPELLETI — Hu-
rnaytá Mo. T, 104S, 3. Compl-
sort de drogas c oroduetos phann.
Cuns. Drs.: límycdin lahral (v
ás 10) e Santos Cunha (10 as li).
Grátis aos pobres.

ILEGÍVEL
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CORRETO DA MANTM — Quinta-feira, 20 do Abril do 1.U7
o-.-mai ia I.A (ANJlHHAô. —

"ííF lllii I.aiaiiWiao «|T Coni.
Im. 

'l.fôpol.t.u iii Mo (f ia
il Uau». Cir»*lljo <io *»_, ¦¦>.

i-.lr e di-p. íi» "P.nliilormlo , li».
. .«Uni. r«lri»d'i". " Coqueluche",

«i AkMACIA HADDOCK 1.0110-'fi. «w> r &i.***ft rite
.íirilp <1« !l"t«««. <l» I.H«lr da
Ciuo-vlelral" O Uípumn. Cona.l
i. dr, A, A ve, r M. Amraii,
líihnn 'Iminlül e Joio Coimbra.

MIAIMAC A ALLIANCA, - Dlrl,,;. V. Alvw. - íaran>lraa Ml.
,tlC. »ui. Ciiut.i dn. Sou.
,, Ciivallio (9
l»ia Cour», ..(10

á» <")¦ C. Ü.llll-
Aa n)| A. da

, mlia » Mello (lj ao 14)I l)*l'-
j liltOSCIIIUI., para comtlp»."o,,, 

.mim o cogutluclie,
•-"^lÒMPEOrÃTUIA
-^íX^ma^a^iomokopathicaT
'" Ilr Araújo Notircii o C.

Onilcio i.irtlnirnto de dro|M ho.
t-riilh. irrrbiloi ,„«Jf*el. Eip.
iJiini «Niinplie» Vlrllla". para a
íliudi liiiVlcncI»! V. .'otrla lo.

*- MVRARtÃS

ÍIVRAKIA AI4VE8, llvro.colU.lM,•V iSdímlcoi. Ru» do Ouvidor n.
!«,, Hio do Jtnclro — S. Paulo,
jl. s, llcnln, 41,

nvTKHNATOS, OITIWOH,
COM.KUIOS H (IVMNAHIOS

ÍÔLUIGIO DIOCESANO SAO
IOSK' — largo do Rio Cninpri*
;,„ 4. Inteinain, i.ml-lnteroalo e
fiicriut" Preparo alumnoa para
,, eicul.i suprrlorei, ImlrucçSo
niluar e i/inoaitica. Pecam prol-

iffitNATO BOAVENTURA —
llírV.." Dr. O.waldo Ito.v.ntur».
luiw» de prenaratorioi, ,.riinano
( .eciindarlo. Aulai diurno* e no.
eturnai. Dacenteii Dr;.: João RI-
.,„,,, O.aitSo Itucli. Oliveira Mc-
ntjci, Álvaro Eaplnlieira, Artliur
Thirc e Mende. de Aguiar, Pi..Is.
jj Pe.lro 2" - Dr. Miguel Tenorlo
ii ¦-,'!.i.i'i.-i.|iie, cxdente da li.
Militar—Prof. Hrant Hort, da E."Noiiiial — Prof.- Cuido llonlort —
]-'>„ I, Maitranglnli e ii-.iv.Ido
llouvenlur». Aula. pratica, de prir-
lica t chiralca c lml.11 ia natural.
A(.emhlea, 22 — Klo.

INSTITUTO NORMAL — R. Da-
l.io de Ubi n. K<j. Dlrecçto do
prol. Ilemeterio dos Santos. Do»
r íi 2 horas então abertas diária*
mtnie as matricula, para o i* anno
di E. Normal. Matricula no a*
jr.no notinal, .•'. para o» alumnoi
ene anui ia cursaram o i" anno.
A a nc abril abertura da. «nlas.

I5C0I.A DE HUMANIDADES —
Av. Rio llranco, ijj (j"). b-ilno
-limaiia, mediu e secundário para
írimei no C. Pcdio II. Ordem,
medindo c liic:pi.na. Corpo ilicsn-
,.¦» .ja 1* ordem.

CURSO DB PREPARATÓRIOS —
Menialid.de Jo$. Obteve no» ultl-
moi ex.ines do Pedro II — 886
inprovacícl. Profe..»ore» do redro
II, R. Stle de Sucnibro u. 111,
•• e iff andares.

GVMXASIO TIJUOA — Intcr»
nato, M-iiii-lnlorniito, exter»
mito. Curso infantil, prima»
rio o MTiimlnrlo. Estão aber*
tas u« miitrii-iiliiH c Já fimc-
cionnni todus ns aalas. Prós-

preto» o informações com o
Director Conego Antônio
Pinto. Condo Bomfim 638.

COLIEGIO RAMPI WILLIAMS—
Intemato. scmi*internato c exter*
nato. Para meninas. Fundado em
iS9j. Ha cursos especiacs para
moças. Acceita meninos de 5 a 10
annos, somente externo»; rua V.
,la Pátria 66. (Tel. Sul 1139). Di-
uct.: Kinilia Rampi William»

INSTITUTO BEETHOVEN— Rua
da Carioca, 5a, 2a andar. Acham*
h- abertas as matrículas para os
CttriOI completos de todas as disci*
lIiii.h do Instituto Nacional de
Musica e que aqui são ensinados.

COMPANHIAS DE SEGUROS

GAItAGE 110YAL
Telaphona O. 3!10 o ISSOSenador Dantas 115

OIVlillHAH
A 1.IIN1CTA DE OURO — 11, Ou.

ylilor iij (Tel, sstlj, N.) Aur.lluMonlrlro & C,« Artmo. rnllgio.o».iiiluiii... iU eiciilptuta, tiu-iirn».
çjo, ve»t«» »aeerilot»e», lun.......u.

..OÇIllo. Illlllicullll, Óptico.MODISTA — Farem-io vcillilo» p«.lao iiiiiiu... (Iiiurliio.i prccoi. i-,i
liara cimo, l-».-.r s Jour, ., t„,„.r.l. .11. C, r. da Aucmblea, n»,
>• andar, entre Av, e largo <ta Ca-rioca,

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
A TI f".í (i"íl 1 <'° N'- Machado. E* o-xuwgiu m.|Uo. „.mcdl0i .10r
vfi intrica, para curar a o»pliili».I'. di I-...I.. agradável e nlu temdiet-i. Vcnde-ie em qualquer pliaiuia-cia,

UNIÃO FLUMINENSE — Comp.»
nc Seguros Marítimos e Terrestre».
foliilas garantias de capital e ido-
nciü..'e. (7° anno grati»). Agencia:
r. Candelária 28 e 30, «ob. Tel.
Nort.* .1701. Agente geral FranciB*
co Gonçalves Ferreira.

TINTDRARIAS _
TINTURARIA RIO BRANCO —

Av. Mcm de Sá 29. Attende im-
imediatamente aos chamados pelo
tel. Central, 4934, para buscar íou-
yi e entrega nas residências, de-
pois de pago o trabalho, ".•."T^1'

kspi:ctalidadi)Es phar»
>iaceutioasi

CALENDULA — Olf. —Tintura para
1111 externo, a 2$ (meio litro);
ClàTOPODIUM, — tintura para
uiti externo, a 2S500 meio litro.
Vendem-se na rua da Constituição
n. 4; (pharmacia Cordeiro).

CIIPIINÀ — Formula de Orlando
CUt Llllrt Rancei. Na toilette das

senhuras n5o tem rival. Usa-se no
banho; mol. da pelle e em inhala-
ções.

OUARANESIA — Mols. do esto-
maj-a, intestinos e coraçSo; "Oua*
ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar, As refeições, evita mui-
tns sofírimentos. Nas pharmacias o
drogarias, Dop. Campos Heitor &
C", Urupuayana 35.

UROFORMINA — Cura a insuffi-
ciência renal, cystites, pyelites, ne-
phritcs. urethrites, catarrho da be*
xisa, inflammaç.^o da próstata. Pre»
yine o typho, a ufemía, as infecçõcn
inte?tin.ics e do apparelho urinario,
r. t" de Março n. it.

FARINHA BRASILEIRA — O me-
Ibor alimento para creanças, velhos
c convalcscentes. Auxilia a denti*
ção corrigindo a prisão de ventre
e as diarrhcas, visto ter como base
o guaraná. A' venda na rua Consti*
tuiç-o 45 e em todas as boas casas— Preparado do pharmaceutico A*
G. Cordeiro.

IiOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA —

Bilhetes de loteria. Iístampilhas de
todos 03 valores, Cartões postaes.Avenida Central 49 (porta larga).
Tel. -goo. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor.
¦ 9S- Apostas sobre corridas. Bi*
lhetes de loterias. Filial casa
Chantecler: Ouvidor 139. Parame»
Senna & Coiiid,

D LOPES é quem dá fortuna rápida,
nas loterias c oíferece maiores van*
ta»ens ao publico: R .Ouvidor n.
151. R. Quitanda 70 e 15 de No-
vembro 50 (S. Paulo).

GRUTA DE S. JOÃO—A que mais
vantagens offcrece a seus fregue-'es. Estrada de Santa Cruz, 3120.Slhaes! Gruta do Engenho Novo,¦J.C, Inferno, r. Manoel Victorino,

o;..JE- Denro). De João Palut.BANCO ROYAL - Quer ser lelli?.Mande comprar bilhetes nas casas
l.irames: Trav. S. Francisco, 36;
Av. Passos 23; Marechal Floriano,
130; Lavradio, 133; e em Nicthe-roy, (Casa Forte), „ rua CoronelGomes Machado n. 6.CASA NEVES — Loterias. Commis-soes. Uiarutaria. Pagamento» im.luediatos. Edmundo, Neves Í4 C.«.Ouvidor Si. Tel. Norto 181.

MAMUUHK
Dlil.UIC MATTOS

Tara iciihorna .- cavallieiroa.
RcducçSo em nrecoo de a»oi|_nalu-ra». Rua ila Carioca 11. 6.

_ SINCERA «HATIIIAO
U' com o mcllior <Ja niinliu alma

que venho publicamente tcítcniu-
nliar a iinmcns.i c eterna gratidãoune devo ao eminente c carinhuao
cirurgião dr. Qtieiro- ll.inu-., bem
como aos acua illtislrca auxilia-
rea. Dra. Jorge Oouvca, Arnaldu
Ouintella. Waldemar Schilter e
Jorge Sant'Anna, pelo rcutabelcci-
mento da minha aaude de todo
compromc.ii.la c da trinta vida
quiisi cxiincta. E na verdade, nun-
ca penaci que a podease mais rc-
cuperar, depois de Uo!» annos de
contínuos sofírimentos, que me le-
varam ao mais alto g-ráo de fru-
queza e desanimo, a na.i ser porum milagre da Providencia, E semdiivida, milagre íoi o que realiiouJ-.Ila, pelas mãos Uo notável ope-
rador c grande medico dr. Qtici-roz Darros, auxiliado for aquelle.»
seus hábeis fi dedicadissimoa colle-
gatl

Estou emfim salva Uo «nal queme anniquilava a existência; sã,
sem sofírimentos, corajosa pairareencclar a minha vida activa e in-
tensa e liem diier sem cessar o no-
me destes apóstolos do bem, quevivem espargindo pela hunianiila-
de os alio» beneficioa da sua sei-
encia, de modo tão profuso c tio
bondosamente, que só os semi deu-
ses tètn o dom de o fazer.

Beijo as mãos do illusire chimi-
co biolosico, Ur. Gustavo Riedcl,
sempre solicito a prestar auxilio
de seus orouindos conhecimentos
de laboratório.

Sou muito grata á Casa de Sau-
de do Dr. Eiras, onde me sub-
metti á gravíssima operação queme salvou, pelo conforto "ue Ia cn-
contrei, pela carinhosa solicitude
dos incansáveis internos drs. Lo-
bato, Pericles Amaral e Portella
que a diffcrentcs horas da noite
me proporcionaram desvelados cui-
dados que o meu csallo exigia.

A todos esses mocos que amanhã
serão hábeis cirurgiões a minha
immorrcdoura rratidão.

A's enfermeiras incansáveis e
solicitas, pacientes e carinhosas, a
todas, em destaque a Catalina, o
meu coração reconhecido e ca-
ptivo.

Aos generosos cora;ões que se in-
teressaram pela minha vida, pro-digalizando cuidados e attenções,
eu os tenho todos cm minha alma
continuamente affagados c nem
mesmo assim lhes retribuo o bem
que me fizeram em situação tão
melindrosa, a doçura do seu inte-
resse e a meiguice de sua amisade.

STE1.I4A Parodi
Rio, _3 de abril de 1917.

o «10 o»
L'Etoile du Sud publicará hoje,

além das suas secções habituaes,
a musica da bella canção ingleza
/( íf o /on<7 ícoji to Tiperery, letra

em, inglez o em francez. A 3627
o ¦tooe» o

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais im-

portanto do Brasil. Accommoda-
nu: pata 500 pessoas. Confortável.Distineto. Central. Serviço de ele-
«dores dia e noite, endereço te-Ifgraiihico, Avenida.

"OTEL METRÓPOLE — Conlor-
[ayel e luxuoso 110 saluberrimo
paírro das Laranjeiras, a 20 mina*tos do centro da cidade-, rua das
.aranjenras n. 510.SPLENDID HOTEL - Praia doilamcitjo ns. aoa a 208 (Avenida

.*?. ,'• «Poaentoa vastos emotiladoa com todo o conforto,destinados a famílias de fino tra-to. banhos de mar em frente. Di-receio do sr. Bento Porlo c Se-nhora.

DÓE?

GELOL!
Cara qualquer dôr cm S

minutos !
Especifico das ncvralgius

e do rheumatismo.
Approvado pela Dircctoria Ge-

ral do Serviço Sanitário.
Um creme analgésico para

fricções, em tubos de estanho,
para pisaduras, entorses, máo
gcito, resfriados, e emfim, para
todo o phenomeno DOR.

A* venda cm todas as phar-
macias e drogarias.
Para pedidos nor atacado dirija*
se a AMBROS.O LAiMEIRO.

Telephone 3.0S5, Norte. Cai.
xa do Correio, 1.322 — Rio de
Janeiro.

UtMAND.UiK 1)0 HANTINHI.
MO BAORAHBNT0 DA

ANTIOA HE'FR8TA 1)0 0RA00A Meia Ailinlnlürativa .1. -.«.. Ir»in..ii.l..|r lurk celebrar em «eutemplo, nn Avenida 1'aians, no do»n"n_". i<j do . ..íi. ní.. com a ma-
glino çmileinlor, a feilividade d»
Buntlulmo Sacramenio, acu Sacrotianio Oragu, com mias*, pontificaia» 11 lioraa, «endo olficiame oExino. e Kvino. Sr, .MomenliorAntônio Alvei 1'erreln du» San.loa, 1'rotonourlo Apofollco «diiuiiir Parlletponltum tle Sua San-lidtiilc o Papa Hcnio XV, Vigário
J.eral drsu Archlilioccac o nmiuIrin.10 Offioial üratliudo, e, ai 19hora» lolenne "Te-Dcum". AoEvangelho oectipnrá a tribuno u>«rada o erudito orador aacro l'a-drç Dr .João Gualberio do Am».
ral-iO no "Te.Dciim" o eloqüenteorador Coneso José Antônio Con-
çalvçs de Rezende.

A'a 17 horai teri locar o aorieioilaa i-i.ii.il.i-, legadaa -Mos IrmJoi
pemftltorei, acudo: u Me 50$, doIriii5o Joio Joíé Uopci Ferrai! i.-
ile 50$, do IrmSo Joie Henrique
»le Ariiujoi 10 de 30$, do IrmãoComiiieiidiidor Jo.é Mondei da
Coitai 11 de I4JJ00, do Irmão
João de Almeida llrilo; i.- de toi,
do Irmão -Dr. Peregrino JoséJ-reirc: 10 de 10$, em memória da
fallecida Irmã Vice-Provcdora
Graduada, D. Anna Rodrigues
Marciano, oíferecida» por «eu ca-<io»j, o iio.so tirezado Irmão The-

souroiro Eirmino de Oliveira Mar-
ciano, todas para irmãs pobres.; ealuda o rateio de 180Í para irmã»viuvas -obrea e residentes nr.slaPregiiezia, c, finalmente, ao emtio-
Ias de joj, legadas ócio irmão Tc-iiente-Coronel José Antônio da
Silva Pinheiro, para viuvas pobr.sresidentes nesta Parochia.

A's 18 i|j horas proccvlcr-sc-áa leitura da nominata da Admi-nisiraçâo eleila para o anno com-nromissal de 1017 a 1018.
A orchcsira para esla solcnnida-

de eitá a cargo do lenor Pedro
Cunha, que, após a ouVcrtiirc. fará
exccular a grandiosa missa do in- Iaigne compositor Carlos Oiovanni, IGradual da missa "Christus fa- Ichis", ao Evangelho, por oceasião
do sermão, será cantada uma Ave-Maria por eximia cantora; Credo
e Sanctiis do autor da itvuà; poroceasião da elevação sern cantado
o "Oh! Salntaris , de .Mozart. A'noite, depois da oiiverlure do tna-
e»tro< J. Tavares, será executado
o Te-Deum", do maestro Monta-
no e o "Tantum Ergo", de 1'crosi.

Pe ordem, pois, do Inuão Pro-
vedot,convido 01 nossos Irmãos cm
geral e os fieis catholico» a assisti-
rem á referida solennidade.
Secretaria da Irmandade, em 26

c aurn de 1917. — O Irmão Sc-
cretario, José de Mattos Sousa eAlmeida. (3577 R)
IiIGA DOS PROPRIETÁRIOS !

BDITAE Dí. CONVITE AOS
SÓCIOS

Imposto sobre vasos
Pedc-se aos sócios desta "Liga",

que queiram fazer pane na acção
judicial que vae ser já proposta
para obter a nullidade da "Taxa
de saneamento", ã comparecer na
sede social, rua Uruguayana, 97,sob., das 12 ás 17 horas, dins úteis,
até o dia 28 do correnle, afim de
subscrever o pedido e nomear pro-curador o consultor itirislico da
Sociedade, dr. Ernant Torres.

Não sc attendem proprietários
que não sejam sócios da Liga,
salvo se previamente se inscreve-
rem sócios effectivos.

Rio, 20 de abril de 1917. — Fe-
lisberto de Oliveira, secretario.

CÕJrPANHM FIAÇÃO E TE-
OIDOS "COMETA"

São convidados os srs. accionis-
tas a sc reunirem no .dia 16 do
corrente, ás 2 horas da tarde, no I
escriptorio da Companhia, á ma '
1" de Março 35, cm assembléa ge- 

'.
ral ordinária, para leitura de reli--
torio, prestação de contas e eleição I
de um director. em stibstitução do
sr. Otto Langebartels, que pediu'exoneração, e do conselho fiscal.

Rio de Janeiro, 10 de abril de '
1917. — Aí. /. Amoroso Lima, di- I
rector. I

»l»»*B*'**-*8*'11111 ' . ...o»»*ojoiJ»|««J»J»»J«

...s«.im 1 u;,vi 1)08 r.n-üi -
OAIIOri NO . ..MMi Kl I..
III) lllo in JANEIIK)

ISENÇÃO DB JÓIA
A jóia para ailiiii.o.iQ de «ocloa

c.tA .u^ieiLa até jo de jm.llO pro.
xliuo,

CAIXA OR PECÚLIOS
Oa ira, aainciado» até clnrnenia

anmm de edade poiteui «e insere-
ver, meillanie cxaiiic inrdicn, no
Caixa de IVciilio». fegaiilo aiaim,
por monc, com o pequeira eonirl.
1..11.41, H..-II-.I de 10*000, um pe*
culio de * tonnfním,
PAGAMENTOS NA TIIESOU-

RARIA
Oa ara, aaiocladoa que preferi-

rem pagar na Tlii-aauraria. po-
derãn lazel-o cm qual<|iirr dia ulll,
da» 8 A» jj hora*.

SÓCIOS RM ATRAZO
O» que tc acharem rm atraio

nté u meie» poderão 10 quitar,
pagando na Tlicsnuraria au recla-
mando da Secretaria pcln Irle-
plione CENTRAI. 76 quando nSo
forem procurado» peloi cobra-

.MUDANÇA DE UESIA.NCIA
A aiimlnlairação sollçl a com o

mai» vivo emperrlio, doa ira. aa-
soclailn», romii uni bom icrvlco
preilado \ Aaaoclaç..o, o favor de
conimuiiii-nrem It Secretaria a «ua
mudança de residência aempre que
ei Ia »e di, — Pedro Xavier de
Almeida, 1* aceretario.

lllo, 24 de abril de 1917.

OR.!. IJEN.i. T.OJ.I. U.NIAO
E TIIANQ.:.

Ilo)e,'.ea.i. econ.:., 4» 7 t!l — D.
J. Alfoii.o Leite, aecrct.I.

O '733)

ANIolINUnS
Roda da Fortuna

y üiíi casa feliz
IVnmndes & C,

«.Miiiiii-.il--. i< deiGontoi o
lilllirln» ili- l..t.-ii,is

(HIA III) in viliiiK. KM),
(IV....-.I lt il.- .I1111I1.. .M-.Mt.
PlllfiMi itu.i ilu Ouvlitor 1H1.
H. l-.iul.i: lími lf. ilr NOVOlll»

lll-u 1.10,
Oh pi-.-ini..-. '1A11 |i.i|-iis Lm..

iipiis H-. i-Mi-iii-i.-rii'».
Tclõpliuno n. ¦-.c.'". j. v.iii.-
AV1H0: Nilo 1..11... .-lun-. hi-

IIii'Iik [uira ti lutoiiur.

3531 3644 3
I -Já Kk

041a" 0254
/-•*',:*,7n

7248 263 9

iÍK_ {£?&:
:8'59 3!89

110— KUA li() PUVIIIQR —|»«
I1ANC0 I.OTERICO

J« — KUA UO IIOEmIIIO — U
CARA AURUA

7»,- KUA 1)0 OUVIDOR - J«
Sao a. c»«»« qu, ollcrcccm ai

mainrri vüiitaitcm.
Paaa.e qualquer prêmio logo ap6.

% MtnctAOi

ESlIKERSBn VSi'!J} taUSJSKSwmmml
.'ura intallnr. m . ..„
»ein «rdoi iicandn ¦'(ionor
•hol". Caranie-ie o eun
omiiplrta com un> oò tra*c»
Vidro ifn-iii pelo Correir¦,.'»..ii. Deposito geral
Pharmacia 'laare. 'iraci-
liradenie» 6» — Rio »•
laneiro,

IRANDÍHOM"
— LARGO DA LAPA _

Caia para famílias e cavalhei
ro« de ti.1 niiriiK.. Optimos apo-
icntos, ricamente umltilndni )c

novo. Asccnsorea, telephone cm
iodos o> andares, ventiladores e

i./n.lia de 1» ordem.
End, IVIegr. "Grandhotel".

>^^^Wlr^vvv<üVAlA'.r.l•t,v^4,
CAVaSURÜ í

nclilte, jCTosses, asthttia,
tuberculose, influenza
curam-se radicalmente cm

[Ç pouco tempo com este ma-
jji ravllhoso xarope.

Preço do frasco, 2$, em
toda» as drogarias c phar-
macias. Deposito: rua dos

S Andradas, 43 c 47. A 57)5 «C
WVWrVWVaVAV^tfVaVsjVVi^

Caíra tpsar.ical!
1)0 GONÒRRHÚA CI1IIO-

MOA 011 RECENTE, em poucos
dias por processos mo.lernos, sem
¦iór, garante-se o tratamento. Tra-
íamento dú syphilis. App« 606 c
1914,. Vaccinas de Wrlght. Assem-
bica, 5.t. Das ? ás n e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTIKNO, 8 lis
10 — Dr. Pedro Magrtllines.

L© 
tÇHIR. Mil A ••Í8-

ulITU uti A
i

Praça ^efvtt. o íSoiair-arilo
liitlre Ouvidor e Rosário

Linha do Norte Linha do Sul
O PAQUETE

IT.YPUHY
Salta no dia i de maio ti ta lio-

ra>, para Viciaria, llahia. Macem,
Kecilc, i.ii..!.!:.., Naial, Ceara, Ma.
ranliio, Pari, Santarém, Ii......i..i..
e Man m -

Linha Americana
O PAOUETE

IMIXAS GERAE8
Salri un dia 7 de maio, &. 14

hora» para II.I... Kcclfe, Piro, S.
Jti4l| o Novji V.-ík,

O PAOUETE

FLÒKIANOPüLIS
SairA 110 1II1 1" de maio, á, in

hr-m, vara Santo». Taranasui, An
li.nln», S, Pronelleo, Itajih)-. l'ln.
1..1" 1 í". Klu .....mie O Miiiilevidco.

PINTORES
Oloo do liiiImpa composto

mm.UAXT LIXNKI) OIIj
E-.I.- i-l... lllhpi-UHii 11 ,i|>ptl.'ii>.-.ii> ib- ...1111 FM O (!<'

¦occnütoi. i)o i<-.uii.nío in.ii" vooiioinloo <|iii< ijunlQucr
nutr» iiiniiii.i 11 nliui.

Linha de Sergipe
o PAQUETE

AYMORÉ
Sairá no <lhi .10 do corrente, ai

16 hura», para Cabo 1'rlo, \i.i¦<¦
r.a. CarAvtftatt P. Arcu, lltu-of. lin
hia, Aracaju', Penedo, .Maceió c Kc
cite.

«AVISO
A» pei.oa. que qtieiiam ti a bordo do, (aquetei, levar

ou receber passageiros, deverão sollcit ar cartAes de iusrcsia na acesso do
Trafego.

Homoeopatiiicos videntes
A Iodos que soffrem de qualquer

moléstia, esta sociedade lieneficen-
te fornece GRATUITAMENTE
diagnósticos da moléstia. Só man-
dar o nome, cdade, residência c
profissão. Caixa postal 1027. Rio
de Janeiro. — Sello para a rea-
paita."GABINETE 

DENTÁRIO"
Na cidade ou íóra. compra-se

um bem montado; propostas a Mo-
rort. Casa llcrnianny. (3614 J

MACHINA PHOTOGRAPHICA
Vende-se uma iI'Xj4 'com 5

cha-sis livro, obiecliva Gocriei, 3'
serie Dagor, d.i instantâneo a aoiu-
lira. Vi-r c tratar de 1 ás 2. Ho-
tel Globo, quarto n. (ÍS. (.ltío.i .1

LUIZ WKLUSC1I .v C*
— 1U'.\ IIOH OUIÍIVBS, OS —-

VEBSOÊmmmwmiüm

ACTOS FÚNEBRES

f

Moveis r. prestações
Por que v, ex. nio visita a Cisi

Sion, na rua do Cattete, 7, que
entrega os moveis na 1» entrad.
«ie .30 "|°, c nn seus prcçoB tio liã*
ratissimos? Cattete. 709. Tele-
i.iione 3790, Central.

20111U Pinto.
5805 2388

DECLARAÇÕES
ASS0CIAÇ5ÃO DOS EMPRE-

GADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

EMPRÉSTIMO DE 8oo:ooo$ooo
Pagamento de juros

Communico aos srs. possuidores
de títulos deste empréstimo, le-
trás L a 2, que do dia 23 a 30 do
corrente, das 12 ás 15 horas será
feito na Thesouraria desta Asso-
ciação o pagamento do» juros ven-
cidos em 31 de dezembro de 1916.

.Rio, 21 de abril de 1917. — Sa-
muel do Oliveira, :" thesoureiro.

PrÜI.ííEy"ORES PENSÕES
p n°i BRASILEIRA - RuaHaddock Lobo 123, tel. 1.716 V.,a .-o minutos da cidade, bondes0 loila bora, offercce boas accom-rr.odaç.ies a íamilias e cavalheiros

,.'.. tratamento.
MAJESTIC PENSÃO - P. Bota-"'«" ,184. Tel. 93i s. Filial — La-«njeirns 3,8. Tel. 5436, C. Opti-mos accommodações para famílias ecavalheiros de tratamento.

OS MELHORES CAFÉS
CAF IDEAL — Sempre puro. A'¦cinta nas casa.» de primeira or-aem. Deposito á rua da Saude,¦!-¦ a 150. 1'cl. Norte 707.

MOVEIS A PRESTA.COES
CASA VEIGA _ Francisco Veiga &

P 
~.«rande 1-abrica de Movei»,v-ondições vantajosas. Preços dalabrica. Attende a chamados a'loiiiic.bo; Senador ' Eur.cbio, 222;Vrtv. ilo Mangue). Tel rju NCASA HACE&O - R. I 

'Chrisiováo

j/5, lei. 13.14, villa. Completo sor-"mento de moveis, estvlo e fanta."a. Artiuns de colehonria. Kcfor-
^"am-se colchões. Preços módicos.

"A BARBACENENSE"
ASSEMBLÉA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA
Primeira convoiação

São convidados todos os conso-
cios quites, da Sociedade Mutua de
Pecúlios "A Barbacenense", o
comparecer á assembléa geral ex-
traordinaria, a realizar-se a 9 de
maio próximo, na sede social, afim
de inteirar-se do estado actual
da sociedade, filho do vigente mo-
mento econômico, tomar medidas
para garantir o proseguimento de
suas operações ou decretar a li-
quidação da mesma, caso os srs.
consociados julguem esta solução a
mais conveniente aos seus inte-
jesses.

Bafbacena, 9 de abrii de 1917
— A dircctoria.

UEIIAM <'.)V||.M
Anilho  277 Peru
Modurno.. 903 Avestruz
Mo .... 132 Camelo
í-nlt ndo... AguU
-• piomio .... pJj
;.-  13!)

151
5- «  '.165

âpv. 414

VENERAVEL E ARCHIEPIS-
OOPAli ORDEM TERCEI-
RA DE NOSSA SENHORA
DO MONTE DO CARMO

DOTE DE 666$o66
Legado do cx-irmão bcmfcitor An-

tonio José Ribeiro
No próximo mez de maio reali-

zar-se-á o sorteio do dote supra
mencionado, para cumprimento, 110
exencicio compromissal vigente,
do referido legado.

A esse sorteio só poderão con-
correr, na fôrma da disposição
te9tamcntnria, noivas, orphâos de
pães ex-irmãos da Veneravcl Or-
dem, que hajam fallecido pobres,
e o dote será pago á orphã sortea-
da, depois de casada, e mediante
apresentação das certidões dos ca-
samentos civil c religioso catho-
lico.

Outras informações serão dadas
na Secretaria, sita á rua do Carmo
n. 46, sobrado, das 10 ás i(i ho-
ras, até o dia 25 de abril próximo
futuro, a quem possa interessar a
presente annuncio.

Rio de Janeiro, 31 de março da
1917. — O secretario, César Au-
gusla de Borges Palharcs.

CAIXA ECONÔMICA DO RIO
DE JANEIRO

(SECÇAO' DE EMPRÉSTIMOS)

Tendo de se proceder á venda,
em leilão, no dia 9 de maio proxi-
mo, dos penhores correspondentes
ás cautelas de ns. 5.631 a 11.725.
emittidas cm março e abril do an-
no findo, previne-se aos srs. mu-
tuarios (jni* devem rescatar ou re-
novar os respectivos contratos,
vencidos, até ás 17 horas do dia 6
do citado mez <le maio.

Rio de Janeiro, 25 de abril de
1917. — O gerente, dr. Horacio
Ribeiro da Silva,

A Hora 688
A Real 219
Garantia 911

R 3673

Americana
736

Bio, 25 4 -017.  R 3686
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A VERDADE E' ESTA
Eu uso BOROTHYMOL
Tu usas BOROTHYMOL
Elle usa BOROTHYMOL
Nós usamos BOROTHYMOL
Vós- usaes BOROTHYMOL
Elles usam BOROTHYMOL

PORQUE 1
Eu tenho caspa
Tu tens darthros
Elle tem espinhas,
Nós temos pannos ou manchas
Vós tendes escoriações da pelleElles têm sardas no rosto.

... e todos nós havemos de nos curar com o uso do"BOROTHYMOL", do pharmaceutico JOSÉ PEREIRA
VALENTE.

Encontrado em todas as drogarias, pharmacias e
nas principaes casas de perfumarias. (R 3541)

PKEÇO 4!|,000

Carniça Margarida de Lima
e Silva

Alfredo Augusto da Silva, ha-
bel Nunei d.i Coita v Silvo, Vi-
tente de Paulo e Silva, Mario
l'i mo .!r Mina e Silva, A.lhciuar
dc Lima c Süvo, Itclcío Üitucnlòi
de l.iniii e 3i,V(l, Maria lllfttcr,
Daniel Dl.uier, _el!n de Aquino
Plo-icr, I.ivia de Etnia Tin.ico,
nernarJino Tino-.o, llottciicia
Silva. I.iiixa Oitcdea de Carvalho,
Pe.lro Guedes de Carvalho, Itnbrl
Nunes Mais, Nelion Nunrli da
Coila, Henrique lloll c Júlio lloll,
agradecendo aa pcisons que os
aconipanhoram no doloroso tronie
per que acabam dc passar com o
talleclme.ito ila sua Idolatrei,! li-
lha, Irmfi, neta, sobrinha e querl-•.Ia nmlguliiha CAKME.V M.VU-
GARI DA DE I.IMA E SII.VA. de
novo os convidam pa.a anistir .i
itiisii dc T' dia que, cm Buffrnrflo.!.- mi, 

^g^™^™-*0!*iNuna Rodrigues de Figueiredo

Noemi de Mattos Mareia!
Rocha

Pedro Martins Rocha e
filha, aogra, Irmloi, tino, ao*
brinlios, ciinliidna e primoa

da Inesquecível NOEMI lllí
MATTOS M VUCIAI. ..O-

CHA, convidam ai pesioas dc ami-
nade para .- -.ircni a mias.i ds
annivcrsario n.itjlicio, que sir.i ce-
leln-.ida, lalibado, 28 do corrente.
ás i) hor.11, na eurrja do Sinto
Sopulchro, em Cascadura | cunioa-
aando-sc desde ja muito agradeci-
dos áquellci que comparecerem a
PMt* .1CÍ0
0T._Ki.'-'-.i!iw_r-»w.'7?waF?ii^<a»M*o

filaria iHaí|úaje!ia Ifogel
Janseu

tEin 

luffraglo de sua alma
será rciodo na egreja " San-
tuario dc Maria", em To-
dos os Santos, uma mim.
ás 9 honts, hoje, quinto»

feira, 26 do corrente, setimo <li»
dc seu p.is.»amento, oceorridu no
cidade de Pelotas.  R •¦¦.,

9 I| aliar
.Francisco dc Paula

CS MOVEIS DA
CASA VEIGA

São fabrlc.dos á vista do com-
prador. Vendas a prestações ou
á vista. A mais antiga. Milhares
tle compradores até hoje, é o me-
lhor reclame. Casa Veiga. Fabri-
ca dc moveis; Senador Euzebio
222, lado do .\Ian311e. (S 3411)

AO COMMERCIO
MODISTAS, COSTUREIRAS Ei

CASAS DE MODA
Vende-se uma installaçao com-

plctamente novo, composta dc ar-
marto. mesa, vitrine c comploir;
madeira dc lei, laquée, cstylo
t*utz XVI, fabricada por Leandro
Martins. Rua Sachct, 25, i"andar.

(R .1:92)

5$ooo

5$ooo
ioÇooo
5?ouo

10^000

A Preferida
777

Hojo ás li) horas
RÍO-25-4-U17 R 3684:

Illlilljlilvlla
Rio 25 -4 -I tá 3 i!)9

[Jaiiilii]l)5
Garantia Mineira 7Bl
Rj0—25—4—917 R 3716
¦MAalalk*MB>»i_Ma«aiB-B>a-oisOB*Ha(. OH-UiulH liroana «-*. a,a

Dr. SItiVIXO MATTOS
I.aiifi-.-ulo com Gi-nndcs Pre-

mios o moilnllias do ouro cm.
Exposições Uiilversnes, In-
ternaclonacs c Nacionaes.

Extracções de dentes, sem
dor, 

Dentaduras de vttlcanite,
cada dente 

Obturações, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a. . .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo 
E assim, nesta proporção dc pre-

ços razoáveis, são feitos os demais
Irabalhos cirurgico-dent.trios, no
consultório clectro-dentario da

RUA UltUGUAVAXA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das 7
horas da manhã ás 5 da tarde, to-
rios os dias.
Telephone: 1555 — Central

J ..625

UMA CAMA D
rro anvarnizado por U

rem_.

íf]&^*4r#B vredt
J^^Vl^^ despe,

zns, .3111 i
todo o;
ür.isil,

; rolo corruio. P.i.lidos, com a
|imporiíinoi,-. .1 Casa A Ex-

| posição Av. Rio Hrnrico n.
1119—Rio. Descontos aos re-
(vendedores. Peçam o nosso
S catalogo de perfumaria-

ffBBSSa*mBSSBS*WSL\WmBBSmBB^

(Em todas as manifestações, phases e períodos)
Moléstias tio pelle, rlicumntismo, chagas, plncns,Ranerps. manchas do pelle, ulceras e todas as do-

onças resultantes da Impureza do sangue trntnm-so
até ti cura radical o completa com o niiils potentedos dopuratiros.

i

_AS 1'BlJ.QtPAiES GARAGES
Gv?aAQEa S»ISSA^ Avenida SaT.

.- ,de,. Sa' 6- Recebe automóveisestadia e faz toilu c qualquercc-11 certo
<J,.Ui- p«a o que dispéo de mo-««icina mecânica.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO

1)0 BIO DE JANEIRO
Movimento dos diversos serviços,

durante o mez dc março de
1917

Auxílios pecuniários
Beneficencias  4<|6$200
Medicamentos -:.1"4$9<>9
Funeraes  jóoSooo
Auxílios de viagem. . 1505000
Pensões a inválidos. .• 8o3$.1oo

" a famílias. . 2:i7o$2oo
remidas. . . s89$320

Serviços clínicos
Consultas .- • • 5-4-1'
Operações -. • '3

Vaccinações. ....... 7
Exames bacteriológicos.. . it:
Reacções de Wasscrmann. 10
Visitas domiciliares. ... 120
Curativos M°i

Odontologia
Frequencia aos consulto-
rios. '-381

Pharmacia
Receitas aviadas 1.2-3
Fórmulas  : -. • 1,7M

Assistência Judiciaria
|iCcimnicroi..es.. 13

ConsultasCCiveis -'
ICriminaes 3

BíWío(/i«íi
Visitas e consultas. . . . 3-757
Livros retirados 2.076

" devolvidos i.7»9
" offertados  1-13

Coia-a dc Peculios
Mutaíariõs inscriplos.. . .- 4

jWalríeula social
Sócios admittidos  316
Sócias admittidas. ... i»

Rio de Janeiro. 26 de abril._de
,„,_ Pedro Xavier de Almeida,\

H» secretario.

CENTRO DOS TROPRIETA-
RIOS DE VEHICÜLOS

Secretaria — RUA BARÃO DE
i. -PELIX N. 16

'Expediente, das 8 ás 10 da manhã
e das 2 áa 4 horas

De ordem do sr. presidente con-
vida-se os srs. sócios deste Cen-
tro, a comparecerem nesta Secre-
taria, afim de obterem as chapas

para seus vehiculos.
¦Rio, 26 de abril, dc 1917. — O

secretario, Joaquim Alves Carvn-
lho.__ 'R 35Sí

AGRADECIMENTO AO DIS-
TINCTO CLINICO ARISTI-

DES LEITE
Soffrendo ainda a dor profunda

do rude golpe que me dilacera a
alma, pela perda de minha idola-
trada filha Sylvia, sinto-me no
dever de vir agradecer publicamen-
te ao illustre pharniacei.tieo Aris-
tides Leite, os esforços emprega-
dos para salvar minha inditosa fi-
lha, presa de incurav-cl enfernii-
dade, oue iria, certamente, ceifar-
lhe a vida, a despeito dos recursos
scientificos de que lançou mão o
dedicado profissional. Aos revmos.
padres Ângelo de Rezende e Mou-
tinlio, que praticariam a verdadeira
religião christã não medindo es-
forços, reaiiimando-me com seus
ensinamentos, também meu pro-
fundo reconhecimento.

A todos, emfim, que solicil-a-
mente me acompanharam neste do-
loroso transe — minha eterna «ra-
tidão. — Viuva lgnacia Fróes.

Guarará, 20 de abril de 1917.

GR.:. CAI».:. DOS CCAV.:.
NOACn.:.

Hoje, sessão extraordinária, ás
horas c no logar do costume.

Ordem do dia—lEIeição da arlmi-
nistração c dc :Repr. :. — O Gr.:.
Secr.:. Ger.:. da Ord.:. — Dac-
mon. R 3590

\UG.:. Ê RESI'.:. ÍÃ)JA
CAR.:. "FRATERXIDAD

ESPASOLA"
De ord.:. dei Ven.:. convido a

todos Ios Ilr.:. dei quad. :. a Ia
ses.:. ord.:. de hoy dia 26. —
lEl secr.:., J. Ricra, V, 7..:..

Águia de Ouro
017

5-6-20-17
RId-25-4-917

(Jarúlade
746

Oriente
748

RÍO-25-4-.17 R 3 646

A Garantia Federal
N. 728

Rio-20—í-917 R 3647

i. AMERICANA
749

Ulo-25-4 -vl~ R 3712
mmmnamnimmammswaaammmmorMsammmai

-U QUADRO» j
Resultado dp. hontem:

Antigo. . Touro
Moderno vendo
Rio Peru
Salteado. Cabra

Variantes
39—05—01— 60—74

tu. 25 4 -i'17 U 3711

684
Rio-25—4— 917 R 3713

R 3674

PB©
861

Rio 25-4-917

S60
Hojo 5 1.2 horus R3650

iS^BQffia
4-8-2

RiO-25-4-1917 R 1733

Prata, platina, brilhantes c cau-
telas do Monte de Soecorro, co-n-
pram-se e pagam-se bem; ia
praça Tiradentes 64.— Casa Gur-
cio.

Milagres do Bazar
Colosso

Chegarão meias de lã para ho-
mens e Senhoras; casimira enfes-

tada lã para saias e costumes.
5$5oo ; gabardines, sarjas, casiini-
ras com abundância; chegarão bo-

tões para costumes; meias maron,
pretas, amarellas, brancas, rosa,
azul, transparentes e encorpadas,
senhoras, i$soo; Tecidos pretos,
chitas pretas, voile enfestado, pre-
to, lindo, i$8oo; galões crêpe, para
luto, desde 600; taffctá e musse-
linc, sedas lavavel, golas ricamen-
te 'bordadas, flancllas encorpadas,
largas, i$ooo; cobertores solteiro,
3$; cobertores casados, cobertores
lã para casados, eram de íooÇooo

agora liquidamos 35$; luvas pre-
tas luto; luvas camurça cores, se-
nhoras, $800; Echarpes. Todo
mundo diz Baziar Colosso vende
mais bararo que na cidade, vinde
ver, grandes vantagens, rua Had-
dock Lobo n, 4 e n. 6, predio com
sobrado, no primeiro andar mo-
dista madarrie Branco, faz vestidos
e costumes elegantes e baratinhos.
Telephone 3545, Villa. R 3689

GLYCOLINÁ
FORMULA DE L. R. DE

BRITTO
Approvado e premiada com me-

dalha de ouro nas expo-
sicões de hygiène

Exçellente preparado da anti-
ga Pharniaci.-. Raspail. empregado
com suecesso nas emningens, cv
inichões, friéirás. darthros, acne,
panos, aspereza e irritação da
cutis. rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas 45; á rua 1°
de Março 10 e 31, e á rua Sete
de Setembro, Si e qg. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristidés Lobo 229, telepho-
ne, 1400. Villa.

COMPRAM-SE MOVEIS""

mobiliário completo ou avulsos,
qualquer quantidade, paga-se bem,
na rua Visconde dc ltauna, 157,
praça 11 de Junho. (R3466

SUAS VANTAGENS
A.» vnntngens desse poderoso dcpuratlvo e .-uiti-sypbilitico

suo muitas e qualquer «ei Ias dc per si o torna superior ^.
qualquer outro preparado congênere. Vamos no entanto meu-
cionar as principaes:

Substituir qualquer outro tratamento 'ZJ^ti^m"!
o conhecido 606 c 014, e as fricções e injeccões mcrcuri.ies,
processos1 velhos, que lodo3 devem arredar de r.i, por iiicoiiimo-
dçij,_ inellicozes e dolorosos, desde que se trate pelo DEPU-

Nãn cor mirr/ülivn f~)uem desconhece os sacrifícios que fal"™ ""' Hul5;1",u tn.lo aquelle que anda durante mezes a
tomar um purgante r Que incommodos c que sobrcsaltos para
quem precisa sair ! E além disso, mezcf a tomar um purgan*tc, c com rigorosas dietas, só isso (quando outra coisa não
tivesse para estragar o organismo), cm qc: estado de fraque-
za ficaria o doente ? ! Calculc*sc...
Não ter dieta especial °u.tra v™t:i«m d?. srande vaio-,.v. uiv.u »«p»'»i vlst0 aUQ 0 medicamento em si
não exige dieta, mas apenas a doença em certos casos dc bas.
tante gravidade, devendo o doente alistei-se simplesmente dc
salgados, picantes,. btonla.» alcoólicas ou espirituosas. Em caso
de simples preventivo ou de manifestações ligeiras, não tem nc-
ccssulaue dc sc abster de qualquer coisa, podendo usar de tudo.
Nãn Ipr cahnr ° q"c c ,lc "ma Kran"e vantagem para asnau isi oouui pessoas que lhe repugnam tomar remédio.
São pequenas pílulas que se tomam facilmente com um gole
de água,

Traz o appetite e o bem estar ™J™tcJ)zZd? 1"Z
res c torturas de cabeça, dores pelo corpo, placas e chagas
provenientes do mesmo mal. As melhoras tornam-se bastante
sensíveis logo no fim do'primeiro tuDo ou no decorrer do se*
guri do,
Ser nnrfilil Tcida gente embirra de andar com frascos de vi-üci punam ,]ro „„ algibeira, que alem de terem o risco de'<se 

partirem, têm ainda o inconveniente de se tornarem incom*
modos. O DKPURATOL vac acondicionado em pequeninos
tubos que andam perfeitamente á vontade até na algibeira do
collete.
<!_i- innllornvol porque nunca perde as suas boas proprieda-0C1 luauciavci ([eSi ,lem COm o lempo.nem com o clima, pó-
de ser tomado cm qualque estação ou época do annA.

Não necessitar de outros tratamentos cõS^cheS
e gargarejos mercuríaes, pás, pomadas c águas para lavagens
visto que o mal está no sangue c purificado este pelo DEPÜ-
RATOL nada mais precisa para que desappareça por com*
plcto.
Percorrer todo o organismo do doente scmraa 

p°"Si;^
e ir com a corrente circulatória, ou seja com o sangue, a to-
da a parte: fígado, pulmões, cérebro, garganta, órgãos geni*
taes, braços, pernas, c emfim, a todas as viceras, extcrminan-
do o terrível agente da syphilis. Numa palavra: O DEPURA*
TOL é o único medicamento que trata e cura a syphilis sem
o mais leve incommodo para o_ doente, sem que este precise
tirar algum tempo ao seu horário, visto que pôde andar nas
suas occupai;Õcs habituaes e á sua vontade, e sem que seja
explorado, visto que gasta pouco dinheiro c com todo o pro*veito. Além de tudo ir.to, e inteiramente inoffensivo.

Oue o use quem nelle tiver confiança c que soffra e gaste
sem proveito quem dellc duvular !

O DIÍPURAtOL encontra-se á venda era todas boas phar»macias e drogarias.
Tubo com 32 pilulas, 8 a 10 dias dc tratamento, 5Ç000,

pelo correio, mais $400; 3 tubos, i3$Soo, dcIo correio mais
$600.

Deposito gcrnl: PHARMACIA TAVARES

.UU.

cereja d
Pegue j.í raritdecênio

AMPARO DE BARRA MANSA

Coronel Antônio Leite Pinto
Antônio Miguel ^ dc Oli-

veira e sua familia convi-
dam as ressoas de sua
amizade para assistirem ó
missa que mandam ecle-

br.ir par alma dc s.-u pranteado
compadre e i.mi-.-o COUU.VI-.l.
.-WTOXin LEITE PINTO, lerça-
feira, i" dc mulo, ás 10 horas, ai
matriz deita.':¦' frcgiteiía, irlgesim-i
dia de seu fallcciinento j pelo que
sc confeís:::- agradecidos.

R 36515amÊVOBsmBx^msmmim
tarmen Margarida de Lima

e Silva
As alir.unas da 3" anno—

2a tuuii.i .ia -Escola Normal j
conviriam us parentes, ai
gos, corpo docente c co<
gus p.ira assistirem á mi

dc sétimo dia; que mandam ceie*
brar em suífragío da alma 1c
C.VRMEN MVRGARIDA LIMA
E SILVA, hoje, quinta-feira, 20
do corrente, ás 9 1 Ja» horas, im
egreja dc S. Francisco dc Pau'.i
(?liar -S. Miguel). .-- I .tj^-)

Joaquim Gomes dos Santos
SEXTO MEí-

Jnstína da Silva iMárquíJ
c José Marta Marques man-
dam celebrar uma missa pr-
alma ds seu afilhado e com
padre IO A1 ". . .

DOS SANTOS, hoje, quinla-feiri.
i6 do corrente, ás 8 1J2 lioras, ria
enre.ia de N. S. da Conceição, cm
Catümhy. ,1481 A
B^ÊTBSUÊãBSSÍBBBaWBBBliãBà

f

LUTO
bolsas dc

C. 2.026.

CASA DAY1D FERRO -

'Maria da Utít PiguelrcdOi
seus filhos i- D.-Ipti 111 Coe-
lho Rodrigues .Ia Silva, pe-
nhorados, agradecem a to*
das as pessoas "Uc sc digna-

ram acompanhar os restoa mortaes
de sen pranieado esposo, pae e ir-
mão NUNO RODRIGUES DE
KIOUEIltEUO t- de novo as con-
vidam a assistir á missa dc sclt-
mo dia que, nor sua alma, man-
da:n rezar tjmanhS, texta*feira. 27
do corrente, ás ., horas, tia matriz
de N. S. da Conciieão do Dangu',
desde já se con .sidera ndo si-imuã*
mente gratos. (.1653 R

Honriquefa na Savèirá Nímes
(SÉTIMO DIA.

J.isé llruno Nunes c íi-
l • lhòi, Oiiv.o Nuiiis, senhora

J-. c ídlios, dr. .-'rancis.-o Ko-
iin-m dc Carvalho, senhora c

filhos, na impossibilidade de agra-
decerem pessoalmente á todos que
tiveram a bondade de acompanhar
os restos mortaes de sua prezada

i csTiosa, mãe, madrasta, sobrinha,
! c prima, vem fazel-o por esse meio

, i confessando á sua rlerna gratidão.
Bem assim, convidam para assis-
tir á missa dc sétimo dia, que por
sua alma mandam celebrar.' sab-
Irado, 2Í dj corrente, ás 10 lioras,
110 atoar ni-ir da egreja de São
Francisco de 1'auia. (3<>.t4 J
O,¦ •r*it*>ãU >i'íi:xsò>iLfitíe^ílWl-._-u.V

Paulo Au_;uüío Tavares
•? Mar a Ca rotina Tavares*

Paulo Augusto Tavares Ju-
nior, Carlos Augusto Tava-
res, Maria Lúcia Tavares,*
Pe-Jro Augusto Tavares Ju-

e seus filhos, ipeiihoradiosi-
agradecem aos parentes e

amigos que acompanharam os res-
to» mortaes de seu prezado espo-
so, pae, irmão c tio, e participam
que cm intenção a sita alma mari»
dam celebrar uma missa no altar
mór, da egreja via Candelária, ás
9 horas, no sabbado, 2S do cor-
rente. _ (jCjó J

Secção ¦ especial dc
couro e seda para luto

Chamados pelo telepl

"4.

mor
mos

Fernando Alves Ribeiro
Cirne

***
Rua Sele de Setembro, 124

(1 1620BMKnMBmimuBSBaaBxsxzBsa
Antônio Coelho Bittencourt
jj- O dr. Servido Lima c fa-

••"y1? milia mandam rezar uniu
j missa dc quinto ariniversa-

A* sario por alma de seu prati
teado sobrinho c primo AN-

TONIO -CO-EL'HO HITTEN-
COURT, filho do dr. Nascimento
Bittencourt, -amanhã, sexta-feira, 27 \
do corrente, ás 9 horas, na niatp-t |
de N. S. de Lourdes de Villa Isa- 1
hei 5771 J !

Francisco Homem da Rocha
Maria Gomes da Roclr,

filhos c genro convidam as¦4 
pessoas de sua amizade a

¦&* assistirem á missa de seli-
mo dia que, para eterno re-

pouso da alma de seu saudoso só-
gro c avô, mandam celebrar na
matriz desta cidade, amanhã, sc»-
ta-feira, 27 do corrente, ás 9 i|2
horas, por cujo acto de religião e
caridade hypothecam o seu reco-
nhecimento,

(E. do Rio") Barra Mansa, 26 de

Cíaucino Ferreira áa Cunha
Leal

(FALLECIDO EM PORTUGAL.

Seu filho Guilherme Mo-
reira Brito Leal, sua filha
AHiertina Moreira dc Brito
Leal, seu genro Bernardino
da Silva Athayde, sua nora
Thereza Augusto Leal, e

seus netos convidam os seus pa-
rentes e amigos para assistirem á
missa de seis mezes, que pelo re-
pouso eterno de sua alma mandam
celebrar, amanhã, scxua-feira, 27
do corrente, ás 9 11- horas, no
altar-mór da egreja de S. lEran-

i cisco dc Paula; pelo que desde já
j se confessam immensamente gra-
i t°:s,-,i,.,-,,.-..-..,.--,,,,, 1 *è°7

COROAS R PALMAS DE
FLORES NATURAES

por preços módicos—Ernesto
Giese & C, Assemlilún 113

— RIO E BARIlACEKÀ —
Tel. 1837. Onti-til

; * # iVHHimWHWwVn ?*. •* ^ ?»#?*»»»??« ***

Min Ilr \ , IA »
... XEURASTHEXIA Ü
.-. ESTERILIDADE K
t't Curam-se rapidamente .".
;-| vr>'" 8
ISlS-SIXJOI-o l|
.': Preparação opothernplca j-,
3 Deposito: tf
l\ QUITANDA 17  RIO. !•{

PENSÃO
l raspassa-se uma em optima.

condiçõesi em rua central, bonde ;"i
porta, i/icrtu da Estrada de Ferro,
com numerosa freguezia c muito
conhecida no interior. Informações
á rua Marechal Floriano n. 176.

(M 323ü)
k

Cartões de visitas e luto
100 cartões de»visita, typo reclame,JÍçoo. RUA BUENOS AIRES, 4 A.fcl. N. 2013. A dois oassos do Cor-reio Gcr3l.

Do r.ied.cò ihgle:: ur', Fairhaien
PURAMENTE VEGETAL

Cura radicalmente:
Tosses rebeldes, bronchiles, ca-

tharros das creanças.
Agentes:

CARLOS CRUZ & C.
RUA SETE DE SETEMBRO, 81

- RIO —

crisio figueiredo

Í 

Maria Macedo de Figuei-
redo, Aristidés Figueiredo
c senhora, Cicero 'Figueire-
do e senhora, Waldemar Fi-
gtieiredo e senhora, Alberto

Figueiredo, Joaquim Fernandes da
Silva e senhora, Accacio Buarque
de Gusmão e senhora e demais pj-
rentes participam a todos os seus
amigos o fallecimento de seu sau-
coso filho, irmão, cunhado, tio,
sobrinho e primo, DR. ACR1SI0
FIGUEIRiEDO, e communioam
que a missa de sétimo dia, será
rezada «Miado, 28 do corrente, ás
9 1J2 horas, na egreja de São
Francisco de Páttla. R .1800mmttBamssESBBssjaBBBttm
João Francisco Baldessarini

•f» Jacintho Baldessarini, sua
5>8*** mulher, filhos, genros, nora

e netos profundamente gra-
tos a todas as pessoas que
se dignaram de comparecer

e acompanhar os restos mortaes
dc seu inesquecível filho, irmão,
cunhado e tio IOAO FRANCISCO
BALDESSARIIfl; . novamente as
convidam pari assistirem á missa
de setimo dia. que mandam ceie-
brar. na egreja, da I.amparlosj,
amanhã, sexta-feira, 27 do corren-
ic, ;'.:> o horas, pelo que se con fés-
sam antecipadamente gratos. _,

J.-Sdá

Bb*o_Sb*SS

Plurm., José Alves Ri-
beiro Cirne c filhos. Elvira
C.rnc c fiiboj, d. Joanna
Chaves, filhos * genros,
agradecem, a todas as pes-

soas que se dignaram acompanhar
os restos mortaes de FERNANDO
ALVES RIBEIRO CIRNE e de
novo as convidam para assistir á.
missa de setimo dia, que por alma
do fallecido será rezada na egreja
de S, Francisco de Paula, amanhã,
sexta-feira, 27 Vio correnu, no ai-
tar mór, ás o horas, antecipando
seus et'r.l ia es agradecimentos,

. r.•- r
t&BSB2m&&*W3WBBBBSaÊBB

Ms Barabino
FALLECIDO EM GÊNOVA

— (ITÁLIA) —

Hermogcni-s da Silva
»»ft« Freire c familia c os dc-

'I mais compadres c comadres
de JO.S.E' BAR A BINO
mandam roaar unia missa

de primeiro anniversario do_ seu
passamento, na egreja dc Nossa
Senhora da Conceição, e lloa Mor-
te, á rua do Rosário, esquina da
avenida Rio Branco, amanhã, sex-
ta-feira, 27 do corrente, ás 10 ho-
ras, e conviviam os seus atrfgos e
parentes, «para assistir a este acto
de religião, no que desde já se
confessam eternamente gratos.

('615 j

Á

ÜrtrCÜAS r [M.ilni.i.P* 'ti3i*iri'n*
dc rosto cíc:.apparccen com
o uso do EPHF.l IDOSE Vi Ijj
dro 3?ooo, pelo 'jorreio, 4$uon

1 H .-UMAU1A ' ¦¦ . -.NUO
RANdPl.

._ ...IBBBBH
uiza Kebeilc da Silva

ÍO 

viuvo, filhos, mãe, ir-
mão, cunhada, tios, liai, pri-
mos, compadres, c mais
parentes, v ê m manifestar
no reconhecimento c sin-

cera gratidão a todos aqucllcs ojue
acompanharam á ultima morada a

incsquocivel LUIZA RE BELLO
DA SILVA, e de novo convidam
para assistir á missa de setimo
dia, que pelo seu elemo repouso
será rezada, amanhã, sexta-feira,
27 do corrente, ás 9 horas, na egre-
ja do Divino Salvador, á run. Ber-
r,..A. na E, •':- Pifdade. (.1617 I

zada

Altredo José de Siqueira
Arbella Siqueira Mesqui-

ta Carlinda Siquoira Dias
de Moura, Cândido Antônio
dos Santos e esposa Fran-
celina Louzadn, José Lou-

convidam a todus os parcn-
tes c amigos para assistir á missa
de setimo dia, que por alma de
ALF.R'EDO JOSÉ' SIQUEIRA,
mandam rezar, amanhã, sexta-fei-
ra, 27 !Jo correnle, ás nove horas
na egreja de 'S. Anna, ficando
eternamente agradecidos.

 (362. J

Major Marcolino Luiz
Machado

Tenente Tose Luiz Ma-
chado, Edgardo Luiz Ma-
chado e famiiia. Francisco

ÚUüiz 'Machado, Josephina
- Alves iJMachado. coronel

Caetano Luiz Machado, Oscar
Luiz Machado, Francisco Luiz
Machado Júnior e familia c Firnii-
no José Corrêa e senhora e de-
mais parentes <lo fallecido major
MARCOLINO LUIZ MACHADO,
penhorados, agradecem a todos que
acompanharam seus restos mortaes
•1 ultima morada c. de novo, os
conv:-dnm a assistir â missa de se-
tinto dia, que sc realizará, am-i-
nhã, sexta feira. 27 -ia corrente, ,13
o horas, na'egreja do'Sauto Affon-
so, no' Anlarahy. Por mais este
acto piedoso, sc confessam, desde
já, suminumente gratos. (j02í J
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VENDAS EN LEILÃO
Teílao de penhores

Camptllo & C", /íi"! '•«"'» •'"
CamSes, jtí

raiem IcilSo 110 di» j» de abril
dc 1017. dai cautela* vencida» o
(irevini-m, an» »r». miitiiarln» que
poderão reformai«« ou regalai-
ai até A bora de começar o leilão,

JIÍIÍAO DE PENHORES
27 OS ABRIL. DB 1017

5,8, /fim I.uis de CamSes, 6a
 J, Liberal Sr C, 

Tendo de fazer lei'fo de todas
kl 1 < 11-• ll ¦ 1 vencida», rogam ao»
ir», mutuarioi para rcsgi-iar ou
reformai-a» ate a Imr.t do leilão.

(jj;i J

Leilão de
Penhores

EM 26 DE ABRILleio, silva k cn.
179, RUA 7 DE SETEMBRO, 179

Rogam aos srs. muluarios re-
formarem, até á véspera do lei-
lão, as suas cautelas vencidas.

LEILÃO DE PENHORES
JÓIAS

EM 7 DB -MAIO
NA AXTIOA CASA

— B. S. IIOKFMAXX —
— DB —

— M. GOMKS ti C. —
13—Travessa «In Ilòsárlo—13

Dlts. CUUtClfUI VOUCltlllH, po-
ilcntlo oh «ru. Mutuários
reformar ou resgatar suas
cautelas ntí- á hora do prlnrl-
plar O Irllão.

IMPLORANDO A CARIDADE
ANGELA PECORARO,Viuva, com

86 annos dc t edade, complçtamentc
cega r paralyt.ca:

ANNA Et.IILIA ROSA, pobre ve-
Ihinli.i, com ;u ãnhoi de idade;

AMANCIA, viuva, com OS annos
dc idade, quasi cepa',

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
c att'm disio doente c sem ninguém
cm sua companhia, recolhida a mn
quarto:PERNARDINA. 71 .-nino»-.

CARLOTA, pubre velhinha sem re-
'"elVIRA 

DE CARVALHO, prbre
cepa c miii amprro dn familia:

FRAIiCISCA DA CONCEIÇÃO
EAP.ROii. cega do ambos ollim e
* "e/nTREVADA, 

r. Senhor de Mal-
losinhns, 34, doente. Impossibilitada
de trabalhar, tendo duas filha», sendo
urna tuberco.osa:

JO/.O DA CRUZ — Menino
cego. paralytico c mudo, sem re-
cur.s os.

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevouo sem recursos;

LUIZ A, viuva, com oito filhos
Menores;

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUüENIA, pntirc velha
srm o menor recurso para a sua sub-
si.stenci.i;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
edade. gravemente doente de moles-
tias incuráveis; ,

THEREZA, pobre cégulnha sem
auxilio de uincuem.

Amas seGGas e de leite
* i UGA-SE uma ama de leite, com

¦filcitc dc 4 mezes. attestado de me-
dico, muito sadia e forte c muito
carinhosa, á rua Senador Octaytanp
102, sobrado, Águas Férreas.

(3641 A) It

ENINA tle 12 a 16 annos, prccl*
para ama secea; pana-se

20$ de ordenado; rua dos Inválidos
i8-í, sobrado. (3430 S) J

M

iDKEgiSASI-SE dc nnins tio
¦t- leito paru u "Casn dos Ex-
postos" á run Marquez de
Abróntes, -18.

Cozinheiros e
Goziniielras

u-

Á 
LUGAM-SE boas cozinheiras» mo-
cinhas c outras, honestas, fieis e

da roça; pedidos ã Agenor Portugal,
na estação de Vassouras. (Enviem
SClIilS). (J40II 11) J

PRECISA-SE 
liara casa dc ttm ca-

sal sem filhos, dc uma cozinhei-
ra e que faça mais serviços da casa,
c que dê boas informações de sua
condueta, ua rua Silva Manoel n. 81.

(3613 it) j
i, — ., 

PRECISA-SE 
de uma perfeita co-

zinheira, de forno c forcão; rua
General líruce n. 2/7. (3512 B) R

PRECTSA-SE 
de uma perfeita cozi-

nheira, para casa dc familia, dor-
mindo no aluguel; trata-se na rui da
Quitanda "• 188, loja. (.14118 B) 13

PKECISA-SE 
dc um bom cozinhei-

ro, que dê attestado de sua con-
dueta, á rua Barão do Bom Retiro
n. 466. K329S II) U

MA cozinheira de meia edade, ila
rotja, deseja encontrar uma casa

dc família de tratamento e da fian-
ça de sua condueta; cozinha bem o
trivial; quer servir senhora de fami-
Ua, que seja boa; rua Presidente
Barroso n. i8, casa n. 12. (3667 B) R

U

Empregos diversos
PRECISA-SE 

de uma mocinha pa-
ra serviços leves, em casa de pe-

quena família; Avenida Gomes Frei-
re n. 10, sob. (3=3$ C) S

PRECISA-SE 
de boa arrumadeira c

copcira, para casa de familia dc
tratamento; a rua Benjamin Cou-
stant n. 137. (3569 C)

PRECISA-SE 
de um rapaz de 12

a 14 annos, dc condueta afian-
cada, para copeiro e mais serviços
leves; & praça Tiradentes n. 58.

(3520 
D) S

PRECISA-SE 
dc uma pcrleita bor-

dadeira á machina c acceitam-sc
ehcòmmendas de qualquer trabalho,
na rua Conde Lcopoldina n. 86, so-
brado—S. Christovão. (3424 D) J

RECISA-SE dc ajudantes de cos-
á rua 5. Francisco Xa*
casa 4; trata-se das 11

horas em deante. (32640)!

P.turcira
vier 11. 84,

PRECISA-SE 
de um menino de 14

a 16 annos, para serviços leves;
na rua Paysandu' n. iS-'. (3271 D) J

PRECISA-SE 
dc uma arrumadeira,

á rua Souza Franco" n. 202 —'Villa Isabel. (3308 D) R

PRECISA-SE 
dc um moço afian-

çado para porteiro, com pratica
de hotel, para íóra. Trata-se â rua
da Lapa, 103. |M 3216) S

RECISA-SE dc agenciadores dc
photographias; á rua do Ouvidor

, n. 191, 20 andar. (3115D) J*•  
TTM rapaz com 23 annos, tendo rc-
U guiar pratica dc commercio, of-
fcrccc-sc para .viajar ou trabalhar
nesta praça, dando de si as melhores
referencias. Cartas a Álvaro Pereira
Jardim. Posta restante—Nictheroy.

(3485 S) R

UMA 
senhora respeitada, offcrecc*

se para dama de companhia, de
um casal de tratamento, e fazer ser-
viços leves. Cartas para o escriptorio
deste jornal, a Cecilia. (345- S) R

!

A i.t''.AM 11. «m ..>. d» rtnitU
- » , ..1 ......... dl I44U II .|l.il0. IIM-
.'..11.. i|imi|i)í 1 mIií .-. ¦Inlitla»,
|i»r» («mi u (.ilniiiii, com ou
kiii ,,.. = ..., ru» Xi-....> r.n.i ¦ 1».
Ilollfolo, .' Ijim o) J

Vl.t 
•• i ¦! o iiiiinifica priilio 1

ru. !'.:!! Manu.i 11, 1;, l.irin-
iftra», i-i \<i ¦¦ \>4fA pí'(ucni lünii-
ll» d» 11 lUnir 111.11 imi>.» a ro» II*
rio dr liiiuby 61, ou ...... i. Um
llrinco lOj, 1(11 it», tio.i» d» til.
d.t 11 CMlll min no irnui.m a
rui di» 1 ......... n. 111.

1 11 ¦• 1 m -i . 4 ,-ahI ou a iluai
.»!....>.. mIi 1 ijuittn de ficn-
ti, com ,'iiui . tua ...... jj. I. ¦
rinjilri». Uioi G) J

..lí^l-"''..'- ";'" '«.*?>.*>v> im ,'i!h»W*'!'

A1.1 
.. i -1 a casa ¦. da '¦ 4*

d» ru* i .1... . cm li.i.i-.. •. tra-
um no ii. ; di iiic.ini »vtnid».

(J4t« <>) R

Al.tT.A.SK•Sul oll

Chronorrae-
tro de bobo
de ieda a
ppsòiiaãa.

Bucontrtvae n. vendft xxAaimel^ores o»i*,
" 

Catumby, Estacio e
Rio

por OoS mriiMr».
i uiriiiU a nu A»
tratl-M n» riu di
tola. Ijo*« t.) r

i I.LllAM Sli.
r\lw«. v4M», n
«II lluriio n. Ifi
Alimi.l'«J «. Si

AI,UtiA-SK 
uni bom quarto, cm Ç»'¦a de prquena família, çom iodairm c»,4 de familia, - , ,. ,

iit...i» de liiajinrnlii, I ., .iiiiiinoili.Uilf»! im rui dn (V''*'' ", 
im. «.i*» fi» Hpen-um biiin ii".li¦¦ («m lalilnctr

tio; rui do iiini.il. lio,
UNI <¦> S

a cc T i bijX1 L'

A i.rt; \-si-: uhlratnénto pum l
- ¦»-.-a»itllit-fi i> mu optimo dor-
iiiltiilln de frente liem iikiIiI-
Indo cm um elegante prnlin mo-
.lerno, com banho» .|ini. ¦- e
frio», luz electrica, cie. Casa mm
to i.i. -¦. I.i dc família cttr.inin-i-
ra, ii-iii i ii .in.... na rua Dr. Cor-
rra Dutra. 166, Canele. (Sj«fi
A LÜCA-SG por not a ca.» nova.'\.|.i rua I). Cario» | n. fii.A. com

doi. quarlni, duat -.1.-. r mai. per-lencc»; ebave» no n. bi, (JjSjC) S

AI.rG.VSI-. 
um priniclrn andar,

próprio para um • >'il . um quar*to pequeno, com ou tem mobiltoj na
rua II. Cario. I n. ij. (a;4o (',) S

A I.rífA-SI'. etu en«u de rmiil-
'~>llu heluit iimit bon t-ulu <l«*
frente, liem iii-ejtuln; uu run
D, fluiu- i o:t. Cattcte.

(.i a-iai) (i

ALU(3A,SK 
» boa ci.j d. iiaviiu

KmVW gmçto -«.Wljí'-;
U-M Aiwmlilf» lH, Mb. QII.I.J) 1

AUUUtiAM-SK um Jota quarim
Ir familia,Lcoiii jaiirlU..ein Clll M lanini»,

¦otl^tiniru. P. •tilh 6-)tj

fTT-fTt»»lltrTTTTTTTrÍlfTTTfimTXttSiiii.^

AI.UÜAM-8K 
optiiii,,, 41. ,„,,,ii.i eavalliiiiu» d.- tu,»-,.,,,. .na riu llaibloclt l.nl>, ,,, ',",'

¦•«si viu».  !•;¦ ,;;,*;

AbUCA-SR 
a ca..i ii. ,., dTTSParrtu (Tliuci), undr <r «,.It chave, d.a S I. u Iiumi; niu»na rua heie dr Srirnilir.. n, .Mu., du Criuiçai), tj*ii K> i

ALUOA-SI! 
um» boi c4>4 in ij,(ifiieral Rou iu, c»«» I: a» £>i7.... _.H.. .. . .... I1......I . *' . * - *?**
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a partir-de Io de Maio fará, a sua primeira

GrandeVenda
com enormissima reducção de preços em todos

os artig-òs e em todas as íSecções,

^^se«seeit*«es60«e>**«o&9e*»*^ •

Ninguém ignora que a "CASA LEITÃO'',
foi em todos os tempos a mais barateira do
Brasil^ póde-se pois calcular que, fazendo esta
primeira GRANDE VENDA, os preços vão
soffrer ta! diminuição que se tornará um derro*

I I

camento sensacional no valor das mercadorias
aproveitando o publico esta oceasião única para
comprar barato.

ir^AS^.iMasraraMJK^.i^

1° de Maio Largo de Santa Rita.

Casas e Gominodos,
centro

AtUGA-SE 
o i° andar do predio

da rua General Câmara n. iuo,
próprio para família ou escriptorio ;
trata-se no armazém. (3248 F.) .1

ALUGA-SE parte do sobrado da
rua Uruguayana 89; trata-se no

Palácio das Noives, Uruguayana 83.
(.nu E) R

ALUGA-SE 
uniu hoa loja, com

cinco portas, á rua D. Gerárdo
11. 7; trata-se na esquina, rua i° de
Março n. 163. Ü-50 K) J

A l.UCAM-SE. cm casa de familia,
-tVouárto e sala, a rapazes, sem mo-
bilia; rua Rodrigo 'Silva 6. 30 and.

(.1483 K) It

Eg^^35EEfa5EBSga

AU
Àdc
frente
pensão11. s.

UGAM-SK, separado, uma grau-
c com mobília, com 011 sem

avenida Henrique Valladarcs
cm frente á Polícia Central.

(ü,-72 E) S
.<a.i •-.-. .ilCW=?tgp»iii/fv..7<i-.!»s.T*W(0.|

um dores tlesnppiiieeeni!
cm 5 minutos.

BINIMENTO MARINHO [Run 7 ile Setembro, 1S6 í

A LUG.VSK um bom commodo mo-
iXjulr^ádo e com pensão, cm casa
de família para dois moços, preço 85$
cada um; na rua do Lavradio, 12?,

(3--40 IC) S

A 
LUGA-SK o armazém da rua Sc-
nador ICuzcbio n. .):n, próximo ao

líntreposto tle S. Diogo; ver c tratar
no ^ 16, casa V. t^773 K) S

A LUGA-SIC, cm casa dc família,
-iA-Uin quarto espaçoso, com e.ectri-
cidade, a um casal sem filhos ou a
pessoa dc todo resucitu; a rua Ge-
ncral Câmara 100, aw andar.

(3269 E) J

A LUGA-SK, por 71$, uma boa ca-
Xisvsa, no Meyer, com 2 &alas, 2
quartos, luz e ectrica, grande quintal;
trata-se na rua de S. Pedro 207.

Oiiis IO J
A LUGAM-SK

xXrün do Rosário n.
ns dois andares da

1, sendo o i°
para escriptorio e o 2n, salão corri-
dn, próprio para officina, ateliê ou
deposito, ou para pequena familia.

(-'773 E) S

A LUGA-SE o predio á rua General
xiXaldwell n. -'62, tendo pavimen-
to terreu e sobrado, com outra fren-
ltf pela rua du Areai, com accommo*
daÇÕes para familia, reformado dc
jiiivo: aluguel 18?$; trata-se no mes-
mn, du meio-dia em dr.inte.

(.1.1.10 io .1

DROGARIA

Granado Filhos
Rua Uruguayana n. 91

Drogas è remédios novos, puros
e dos melhores fabricantes

OS

Temos balança de grande pre-
cisão, para pesagem

gratuita da nossa freguezia
Não temos filial nesta capital, nem no interior

wamaaamma

PRECISA-SE 
de uma menina até

12 annos, para serviços leves c
mie saiba ura pouco sommar; ã rua
Goyaz n 390, Piedade, loja. Não fi-
cando devolve-se o dinheiro da nas*
sagem. (3618 D) .1

PRECISA-SE 
dc uma moça para

arrumadilra; rua do Ilospicio n.
sqS, sobrado. (5i8i C) J

ALUGA-SE para officina de costu-
ra, uma boa sala de frente, cm

optimo local para negocio. Informa
o sr. Domingos, á rua Frei Caneca
n. 7.1, até ás 9 da manhã ou das ia
ás 14 horas. (2742K) S

A LUGA-SE por 80$000
Auma excellente snln, espa-
çosn, arejndn, própria para
escriptorio, com duas janellas
ile frente, na rua tle S. Bento
n. 30, 1" andar. (J 3763)_E

A LUGA-SE o i° andar do predio
XXda rua General Câmara n. 22 ;
trata-se na loja. (7348 E) J

ALUGA-SE, 
por 50$. um bom com-

modo, com cozinha iudepcnditite,
para casal sem creanças: luz e!e: rt-
c\ c mais pertences; na rua Couta
Distes n. io, perto da rua do Kir.-
diluir. (31.10 l> I

A LUGA-SE um mom quarto, bem
iZXmobitado. boa pensão; avenida
Central n. S, i° and. (2700 Ê) S

A LUGA!.\r->SE, juntos, uma boa
JTXsala de frente c um quarto, cm
casa dc familia; ã rua do Theatro n.
7, a» andar. (--;So E) ¦'S

A IjUGA-SE uma esplendida
•**• sala com sacadas para o
largo da Carioca o Assem-
liléa; ruu Assemhléa, 12Ü,
2° andar. (J 141S)

À LUGA-SE o bom armazém da
XXrua Senador Pompeu 101; chaves
na letteria junto; trata-se rua Cario-
ca, 31. sobrado. (3316 E) R

IA 

uma só frlccção tle
rtP LIXIMEXTO
g 1| MARIXHO"¦ desapparece.

Rua 7 de Setembro, 186

A LUGA-SE um gabinete dc frente
A~i.com direito a telcphone, luz e
creado; á rua da Carioca, 77.

(.13ü3 E) It

ALUGAM-SE 
em casa de familia

estrangeira, com ou sem pensão,
quartos c Falas dc frente, bem mobi-
lados, a casa tem todo o con forto, a
casal, senhores ou a moços do com-
mercio; na rua do Rínchuclo' n. 317.

(43i E) J

A LUGA-SE linda sala, optimo quar--f-Uo; na rua dc Santa Luzia 248.
(2491 E) J

ALUGA-SE 
uma casinha, com quar-to sala c cozinha, na rua Senador

Euzebio 1S4, avenida; trata-se e in-
forma-se na loja de bananos do lado;
aluguel mensal âo$, c taxa sanitária.

C2620 S)

A LUGA-SE o 1» andar do predio
XAda rua da Candelária 76, para fa-
milia ou escriptorio. Chaves 110 arma-
zcm. Trata-se na rua da Quitanda 87.
loja. (3140 E) M

A LUGA-SE o elegante sobrado da
xXrua Treze dc Maio n. 7, em fren-
te ao theatro Municipal; trata-se na
Casa Barbosa. (,1211 E) J

ALUGAM-SE 
ternos

sobrecasacas, smock
ua rua Visconde Rio Branco 36, sob.

sobrecasacas,
rua

telenhoue C

de
smockings

casacas,
clacks;

4415. (2780 S) t.

A LUGAM-SE salas dc frente, paraXi-escriptorios ou casal; rua viscon-
de dc Inhaúma. III. (3643 Ej R

A LUGA-SE o predio da rua da
XÍ:Alfândega n. 118, com grande ar*
mazem c o sobrado com 3 donnito-
rios, próprio paar escriptorio, sala dc
visitas, jantor, despensa, banheiro e
cozinha; trata-se uo n. M4, dc 1 ás
5 boras <la tarde. (3651 E) R

* LUGA-SE um quarto mobilado,
.ÍXcom pensão, cm casa de familia. a
rapaz solteiro;, rua S. José ar, 1°
andrnv (3Ú52E) R

ALUGAM-SE 
quartos e salas, com

todo conforto, a preços módicos, a
moços do commercio; rua Luiz Ga-
mo. 45- (3671 ICln

' LUGA-SE o bom sobrado do pre-ia_dii> ;i rua José Maurício, O4 e C6;
as chaves estãu na loja do mesmo, e
trata-se na run ila Alfândega Si,
loja. (3663 Ej R

ALUGA-SE 
um sobrado com duas

salas e dois quartos; informa-se
na avenida Gomes Freire 2.
__ U341 E) R

ALUGA-SE 
magnífica sala de fren-

te, na rua do Hospício 120, i° an*
dar, defronte da praça Gonçalves
Dias. Trata-se no 129. (3539 E) R

ALUGA-SE 
uma esplendida «ala dt

frente, muito clara, com quatro
janellas dc frente c duas ao Indo,
com água encimada e esgoto, lado da
sombra, própria para um consultório
medico; Sete de Setembro 162, sob.

(358o E) J

ALUGA-SE 
uma casa, na avenida

da rua dc S. Leopoldo n. 49, casa
11. 1. Aluguel, 110Ç000. (3630 E) J

ALUGA-SE por 365 um quarto mo-bilado, com roupa cie cama, servi-luz electrica.
andar.

Av. Rio Branco
(3694 E) R

Lapa e Santa Thereza
ALUGAM-SE 

dois bons quartos, a
moços ou a um senhor viuvn,

mesmo com filhos; trata-se dos mes-
mos; c logar alto e muito saudável;
rua Visconde Paranaguá n. 28. loja.

(3281 E) J

ALUGA-SE 
uma loja própria para

qualquer negocio; na rua da Lapa
n. 40; trata-se no sobrado, com o sr.
Caslor Cid. (5785 p) s

' LUGA-SE. em casa dc um iÍiimiI,
XXiuna esplendida sala de frciilc,

mobilia-, para casal ou a um senhor
de todo respeito; na rua Evoristo da
Veiga 47, sob. (3134 F) M

* LUGAM-SE quartos mobilados,
xA.para viajantes e casaes; preços,2$. 3$ e 5$; 11.Í rua Theotonio Re-
gadas n. 31. largo da Lapa, (u,--'-'

A LL'GA-SE por 180$ mensaes, a
-fUoja da rua. General Câmara 3^7;trata-se na sccrptaria da Candcloria,
á rua da Quitanda, (E)

LTJGA-'SE por 132$ menses, o so-
da rua General Câmara

n. 327'- Trata-se na Secretaria da
Candelária, á rua da Quitanda.

,\ LUGA-SE o armazém á rua Se-
-â^Vnlior dns Passos n. 71; trata-se á
rua da Lapi, 103. (3135 E) M

A LUGA
Ahrado

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

' LUGA-SE, ã rua Senador Octa-
xXviano 293 (Aguas-Fcrrcas), boa
casa, mobilada ou não; informações,
tel. Sul 2728. I2T2Í G) J

A LUGA-SÇ uma casa, por 88$;
-fi-tem grande quintal; rua do Cal-

I tclc 214. (3i8u G) J

,-v-.i^v^iy^»jfúW.í. -.' ,--~

AI.UGA-SK, por v*. um bom quar*to independcnlt. luc electrica, tr*
!epbrur, bonde & poria c prtlo do*
ImiiIio» ile mir, cm c.i*a dr familia;
IVdi.i Américo 8o-A (Catlclr).

ti.-.- G) }
A l.l*t*,\SE Imi 1 prtdio, \ i«uXxMaru Kurchu 34. largo dou

l.c u-, com 3 quartos, 2 »a!an porâ'ij quartos no quintal; chave-, a rua
do Humaytà 1:2. armnzcm Victoria.

(314S t;> 1

»%

ALEXANDRE

ALUGA-SE 
a casa n. IV. na pr

quena "Villa Laurinda", situada
na rua Pinheiro Guimarães n. 31» Bo-
tafoga, com duas 11*11, dois quar-
tos. cozinha c mais dependência**, luz
electrica; aluguel 90$; trata §e tu
menu rua ti. »;. (juj (',) .1

A LUGÀ-SI! o «obrado da ru.i d.» U
XVCattete n. 201; trata-e no iuc«- Umo. iujj. (,i3.-4 G) it TTjnncncnsczxrJC
ALUGArSE, 

do dia ift em deantéí jum macnifico mi.irto de urine.

I-. o unicn tônico que nüo contem nitrato de praia e alem de d»r a cor
nitur.it ao calicllo nepoi» de branco, extincue >e a Mipa que t a ver-
d.ulcira c»u»:i di calvicie. desenvolve o crescuncnlo e jmacu o c«-
bcllo, turnando.o ubundante. ,

A Juventude j.i conqulltou o» maiores louiores d», pessoa, que ie-
Iam pela conicrvaçlo do c»be!lo, n que o «eu labncante prova com in-
iiuiucro» ailc-iado». PREÇO 3fooo

A JUVENTUDE nio ollende a pelle. boi approvada pela Directo-
.-ja Geral da Saúde Publica c premiada com medalhas de ouro da
Exposição Xacional de i9«8. . .

A' VENDA em todas n. pharmacias e drogaria» do Rio de Jinei-
ro c cm S Paulo, llartiel & C, em Maceió, Pharmacia Cenlral (Rua
Primeiro tíc .Mjrço It. 37J.

EVITAR AS IMITAÇÕES, PEDINDO

.lllVEsTUDE ALEXANDRE
r.fiimitiTtiMHHinmiimn

-Li
bcntr,

j Í.M.
Iinili»

vei e.lliii na rua DeKinluigj.
drn ;¦  (it<.

ALUGA-SE 
uma .ala dr

[ndepctidrnlr, com i||rctli,
teIo;<liunc. jardim, cam dr
lírla, a casal sério ou ptt.rua Il.nl.|...¦>¦. Lobo 57. U.'i;K

ALUGA-SE 
no mrllinr locil ilj"?!.

juc», o predio moiltin.i ,U Im»
da Nova 177; tem cinco quarto*, *
»ala>, cojiiiii» r mai. deptndtnriu
grande terreno c muita .1.11.1; a, ;:-,ve« «lio no n. 170 t tralak eu»Martins, na praia de S. Cbti.iwi.
n. 10°. U;tí> K) S

Vl.UGAJSE 
grande lolirado, pcTjfo$; na nu Conde lismlim tu,ciiares no 221). (j,ia ||, J.» Ma*. <*** -¦ <rmm% '

S. Christovão, Anda-
rahy e Villa Isabel

com ou sem mobilia; na rua ChrittO*
v'dO Colombo n. 8ó, Cattete.

 (33'JO G) K
' LUGA-SE, por 130S. a casi da

^1-rua Conde de Irajá n. 167; in-
formações na mesma, até á1» 5 horas.

(3315 O) "'-

A LUGA
ifiladoi.

AMSE quartos e salas mobi*
casais sem filhos c a ca-

valheiros de tratamento, com ou serr.
pensão; Cattete 104, sob.: telephone
SS33. Central (31S3 1") .1

* LUGAM-SE os sobrados ns. ria c
jt\í44 da rua do Cattcte. alem de sa-
Ias; tem cada um onze quartos etc.;
as chaves ua avenida Rio Branco iíí,
2o andar. (Gí

A TjUGAM-SE comnioilos mo-
-Í2V|illn(los, com iit-nsão, n fn-
milia tli- respeito; rua Itinir-
que ile Mact-ilo 17. (-13191) íi

A LUGA-SE .1 cavalheiro dc trata-
jCXinentO, uma bella sala de frente,
com vista para o mar c mobilada,
com R.isfo, ttm telephone c em casa
de familia, onde não tem outros in*
quitiuos; para ver c tratar á rua dn
Cattcte í2o, sob. (3227 G) S

A LUGA-SE, cm ca«a dc familia
XXbrasilcira, bella sala dc frente, a
cavalheiros de tratamento ou casal
sem filhos; na rua Büarttuo dc Mi
cedo 71. (31S1 G) J

A LUGA-SE, em casa de senhora
.•f-oLsó, um luxuoso apartement para
descanso; informa-se na rua da Glo-
ria 102, sobrado. (700 G) R

A LUGA-SE a. casa da travessa do
^XPinheiro n. 7: é muito espaçosa
e tem grande pateo para o serviço dn-
mestiço; a chave está na rua Soraft
n. 74, e trata-se na rua dos Ourives
n. 54; alurruel 80$. (218.1 G) J

A -LUGA-SE uma casa por 152$.
Jt\c outra por 132$. com quatro c
tres quartos, e duas salas, com gran-
de quintal, na rua do Cattete 11. ^14;
outra por 87$. têm grande quintal; à
rua Bento Lisboa 89, Cattcte.

(3280 G) J

\ A LUGA-SE uma casa assobradada.
.Apor 164$, tem cinco quartos, tres
salas c um grande quintal: rua dn
Cattcte 214. (32R0 G) J

A LUGA-SE um bom sobrado, por
oiTLi.ir$. com gaz c electricidade; na
rua do Cattete 214; as chaves estão
no açougue. (3281. G) .1

ALUGA-SE 
eiplent!

te mobilada, cumm hu
I 4 LUGt\)M*-SK por preços baratos,

lectrlca c]ii.lmas casas com doi» quartos, duas
;,.,i, .,,. caia de familia I salas e bom quintal. Informa-se ua

rua Corrêa Pulra 7.1. rua Cardoio Marinho n. 7, escriptorio.
(3607 G) J i 'Praia Pormnsa. U)franec/a

perto do mar,

A~I'G.VSE uma perfeita coilnhelra
XVdc fumo c fogão; na rua rayiaij-
,iu' mi. 0"l|i £3 !<

Ai.i. 
uÀ*bl*« a caaa ila rua U. .*;.!•

ria Angélica ao, por 81,$ na Ca-
via; trata-se Hospício 198. (jü-ioN

I I.UGAM-SE .manos c saals. tom
jTXv sem mobilia; rua C.illctc n. 5.

(jii.it <•> S

,i I.UGA-i-E boa casinha, com 2
XVquartoS, 2 salas, cozinha, quintal
e Iodas as commodidades. por oi?; 19
chave-, â rua Dr. Carmo Netto 170.
.--..um-. (jjM ll I

4 l.lJ.tA-M'. uma casinha, com um
•flLouarto. sala, cozinha, independen.
te, dentro de uma chácara, com água
nascente; n.i travessa do Navarro 209.

(38.' T) S

I10A orPOUTlNIDADM PARA AS
IMÍSSOAS IXTKI.LKiK.VriíS K
ACTIVAS. Si V. S. quer vencer
tllifllílllilailes da viila, ganhar mui-
to dinheiro em negócios, i :r co-
rageiu e iiiiiliiiiii, boa voz, olhai-
magnético i; nttrnentc, vencer o
ilominnr vossos inimigos, ganhar
sympathias, recuperar a siiude
e ser feliz em amores e eni rela-
ções de toiln a espécie, escreva-
me linmeilliitamente, enviando rs.
Iji300 em selios novos do Correio
(de preferencia selios de 20 réis)

e pcilliiilo o livro illustrado PEDRAS DK CEVAR onde
conhecerei!, as virtudes das maravilhosas PEDI?AS DE CE-
VAIi: Escreva para: SR. ARISTÓTELES O. ITÁLIA — SE-
CÇAO O. — RUA SENHOR DOS PASSOS 98, SOBRADO
— TEI.EP. NORTE N. 4261.— RIO. (3353)

Leme, Copacabana
e Leblon

4 LUGAM-SE boas casas, n rua
XXGuimaraes Caípórá 148-142; tra*
ta-se na mesma rua n. 120, Copaca-
bana. (326.1 H) J

ALUGA-SE, 
por 80$, a casa da

travessa S. Carlos n. 21 (Esta-
cio); as chaves estão no n. 22, c
trata-se á rua dc S. Pedro n. 26.
loja. (36.17 J) R
A, LUG-.VM-SE duas -casinhas a esco-¦ V lher, a 45$, para família peque-na; na rua da Pai 68. (3514 J) R
A LUGA-SE uma casa que dá paraXXdoís casaes, muito arejada; na rua

da Paz 66; as chaves estão no 68,
Preço, oo$ooo. (3515 J) R

ALUGA-SE. 
por 101J. i nu |t,.

rio de Mesquita li», «mm IV,
com bons commodos, hanlitíu, chti<
veiro, luz electrica, etc. (NJ.i iCt.
cou em frente); as chaves estio tii
XV da rua Darlo de Mesquita 11,,

Um 1.1 )
A LUGAM-SE casas quasi no-

-fi-vas, a familias Uc truta-
mento, tendo quatro qniirtos,
hanhelro d'nguu qucíile, dali
chuveiros, dois W. 0., dois
fogões, sendo um 11 ga»,, o|ítl<
mu installaçao electrica roin
tomada de corrente, etc. Ave.
nlilii Pedro Ivn (il, perio dn
Quinta dn Iloa Vista, llnmlei
Cajtr-Eetlro, ou INintn dn
Caju'. Trata-se ua cnsu 11. :!,
òu no Hotel Aveiiiiln.

(J U2II)) I,

ALUGA-SE 
a liclla «i.i cum .;¦¦:¦

tro quartos e banhe**a Jj v:. U.:.i
Zulmira n. 07. Maracanã, (;;j-it.ií

A I.UC.A.M-SE casas por ío|, c«
XXduas salas e dcisi quarlus; v.i aic-
nida á rua dc S. Christovjo n. tjj,
junto dos bondes de cem rei;.

(.'.-ii'. 
1.) >•

ALlT.A.Si; 
o ciplcinllilo lucilio, ii-

tuado em espaçosa chácara, ,ara
familia numerosa e de tratamento ua
pensão, á rua Senador rurtadti n;.
As chaves estão 110 armarem 74- i
mesma rua, cum quem se |ic«k-r.í tra-
tar. (:;;. l.l I

A LUGAM-SE quartos. ,i_.'ní,
Xjljo$ c 35$; na rua Ií..:.ui..i u
tem agua
tovão.

mu.to terreno. S. Cb:
(.tons l,i

A LUGA-SE o espaçoso arn;
i.X'rua dc S. Christovão 11.
accommodações liara fami!i<:
ves no mesmo. U;

ALUGA-SE 
o excellcnle piedio ii-

ta á rua General Canabarro 11. <?.•<
com' cinco exccllcutcs quartos. <\\w
salas, quarto tara errados e jardiiin
ro, completa installaçao dc rj* i- !uí
electrica, bom terreno c ("araRC. '['¦>
ta-se por favor na avenida Rt.'i llran*
co n. 175, com o sr. Guimar-ics. Alú-
guel módico. (Mi-) I.) .'

¦¦ ¦ 1 »l.„ »¦ .- » ¦——¦ •

ALUGA-SE 
grande aposrnt) ca

janclla, caas dc família iietmma e
04. Ilumlc .le

(3Mt I-! J
respeitável.
cem réis á

Maltoso
porta.

•SE o casa da rua Sugaciri
ama ri. 12-1II (Cancrlla),

duas salas, dois quartns; ns cliave
n, I; trata-se nã rua 

'Senadcr Aten»
car n. i'6j. (33'S I.) "

A 
LUGA-SE
tovão n. 171

praia dc S. Cbri»-
. . magnífica cm pai»

familia, com tres bons dormitório.,
duas salas c mais dependência!, ai-
tos e baixos, com instalIacSò clectri*
ca, etc; as chaves estão no '$••

(32101.) .1

ALUGA-SE 
uma sala por .!¦•!. >

um casal sem filhos ou moço sol-
teiro: na rua Conde de Leopaldina
n. 86, sobrado. S. Christovão.

(242.1 Ll !

^j-StTte"".

p®@(e)(g;
BAINHO

U*3»iRe 5EMPRE c

SABÃO
ARI5TOLIN0

a'-'venOA EM TOO» DARTE

e para as MOLÉSTIAS DA PELLE
Vermèlhidões. Caspas. Golpes.Manchas.

Sardas. Comichõcs.
Espinhas. Irritações.
Rugosidades. Frieiras.
Cravos. Feridas.

' Perda do cabello. Contusões.
Dores. Queimaduras.
Eczeinas. Erysipelas.
Darthros. Inflammações.

Deve-se empregal-o sempre de accordo com as instrucções
que acompanham o vidro.

A 
LUGA-SE um bom quarto, com
entrada independente, com liu

electrica. banheiro de chuva, em ca-
sa ile tuna senhora, para senhores e
raízes; á. rua Puulino Fernandes 28,
Botafogo. (3446 G) íí

ALUGA-SEtratamento,
pequena família de

ento, o sobrado do predio á
rua Bento Lisboa n, ,51 fCattete);
installações completas c byRÍeuc; cha-
ves no pavimento térreo; trala-se ã
rua Silveira Martins 114. das S ás
10 1)2 da manhã. (34*3 G) J

ALUGA-SE 
o prrdio da rua 'das

Laranjeiras 11. 5131, completamente
pintado c forrado de novo c com opti-
ma installaçao electrica. As chaves 110
mesma rua n. 585, onde se trata.

(3420 G) ;

^í#-misí9í^ÍÈ

A LUGA-SK, em Copacabana. rua
ZxSanta Clara, 101, boa casa, «ca-
bada de construir; informações, tel.
sul 27^8. (3-'C8 H) .1

A IjUGA-SÊ, casa moderna,
Acom 2 salas, 3 quartos, ba-
nheiro, bom quintal, luz ele-
ctrica, fogão a gaz e a lenha,
etc; nn run Marinho 37, Co-
pneabana, por 150$000.

(,I 3180) H
* LUGAM-SE dois prédios, próprios

!»OLpara familia, quatro quartos, duas
salas, cozinha, quarto creados. banhei-
ra, luz e-ectrica; rua Marquez S. Vi*
ccnle ns. 138 e 57, trata-se iqi; te-

Icphonc 1014, Sul. (02230 II) S

fe^S'Í|#ir-^

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, broiicliite, coqiielu-

eho, tuberculoso c nstli ua. I'oinn.1-
o é tor corto/,:» de estai curado.
UKOUSIO Os OUTROS ti u IN S
XAROPES que vo» uflc-nreill.

Prei.in do vidro 2^500
Exija, o de S. L3JF8.AZ

Drogaria Barcellos— Niclheroy
Depósitos: Uruguayana, 91  nTnMarechal Floriano, 55 } tvi(J
Assembléa 34 i

ALUGA-SE 
â rua Cassiano n. 21,

em casa de familia distineta, um
quarto mobilado, a um cavalheiro do
commercio. (3591 I-') R

ALUGA-SE 
sala dc frente, perto do

mar, e um quarto; na rua Dr.
Corrêa Dutra 25, casa de familia.

(3426 O) J

iBHBIliintrilBilBIlÜISüIlIBlHi;!!
â DOIS CÁLICES
5 PODEROSO ANTI-riLínu
i9 EVITAM AS MAIS CFA-
m ves nnnm ,15
1 Guaranesia 1«
f.i:!aiJ'Hi'!'?"i.':Hi.i.Si.'.ai ¦a",.si.:iji,i.a!,"si

aaMBüüiauinra-.ii.
DESTh fjj

I

A 
LUGA-SK o prédio da ina Olivci-
ra Fausto n. -'4; as chaves estilo

no armazém dfl esquina da rua D.
Polj-xcoa, c trala-sc na rua ila Alían-
dega, 81. loja. (1661 G) li

ALUGA-SE 
no i° andar, por 60$,

um quarto de frente, com ou sem
mobilia, em casa dc familia franceza;
Voluntários da Pátria, 4J9.

(360S G) J

A LU.GA-SI'. um.i casa confonrivel,
jn.cotn dormitórios cm cima. 5 qu.ir-tos: á rua 9 de Fevereiro, em Co-Boçaliaha, c trata-se á rua üaraiaItllieiro J53. (3j69 i,

t LUGA-SI'
Xxbrádo;á rua Buarque 13, com

no Lctr.c.
Buarque

chave
n.in so-

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-jabi por 61$ mensaes, acasa ila rua Jo Propósito ut,
çom bons comniodcs para nentiena;™ll:1- (345-' ll R

ALUGA-SE por 1-52$ o predio da
rua Visconde de Sapucahy 148,

com duas salas, quatro quartos, cozi-
nha, installaçao electrica, c bom quin-tal; trata-te no botequim. (3574 J) It

HaddOGk Lobo e Tijuca
ALUGA-SIÍ por 74$ boa casa da

rua Uruguay 127, com dois quar-tos, duas salas, quintal. Casa IV.
._ <3i«5_K) J

ALUGA-SE 
uma casa no E. Nova

da Tijuca 150; quintal, tanque,independente, banheiro, etc; aluguel
40$; as cliave» com d. Albina no 1O7.

ALUCAM-SE 
casas com dois nuar-

tos, sala e cozinha. Aluguel t>of ¦*
66$; rua dc S. Christovão n.

í.'-'::i\ l.l J

ALUGA-SE 
por 80$ boa cisa cura

grande quintal, electricidade, etc;
rua Esperança n. 51. Chave no J3¦
Bonde de S. Januário^ _U]'2l-IK

ALUGA-SE 
esplendida casa c?,n

2 salas, 2 quartos, cozinha, «T'in'
t»l e jardim ao lado; na rua Soara
¦Tranco 123. (3276 -•) K

AL7GA-SE 
uma casa illuminada a

luz electrica, com tortas as com-
modidades para pequena família ••"
tratamento; na rua de S. Francisr

(3317 N) Kl Xavier n. 537. I.)

Coração Roriçlo do
normal bebedor A cura da

embriaguez
Salvinis

GOTTAS DE SAÚDE
£ rápida e radical

com o
ca»

íormutas do dr. Cunha Cru/, ci
17 annos de pratica dessa *-'•''¦''L

licli.de. Vendem-se nas droíans
J. PACHECO, r. dos Anuía*

45—Kio c Baruel & C", ma Dn
Ia n. 1 — S. Paulo c nai '"
pharmacias e drogarias.

ALUGAiSE 
o predio da rua Viu-

le Oilo de Setembro 3S, na Mudada Tijuca. tendo Ires salas, qualroquartos, cozinha, despensa e bom quin-tal. As chaves estão no n. 31 c tra.Ia-se na rua Primeiro dc ;\f
das ,¦*

33 o
•larço

as 4. (3.U3 K) R

A LUGA-SE uma casa para pequenaXif.imilia, preço ijo$j na travessa
do Cruz 11. 8. Traia-se na Av. Cru-
Irai 108. (,,80 K) J

ALUGA-SE 
por 75$ a cara

IJ. Cario» n. 5 (Sampaio).
duas salas, dois quartos i: -'
pendências, com electrici;
chaves estão no n. ;. I. '¦
dc inundações. 1.3i^

ALUGA-SE 
uma

Ias, tres quartos.

V LUGAM-SE. por preços 'baratos,
iT.bi.>s casas, com dois quartos, duassalís c l>om oiiiniali inforina-»c nrua Cardoso Marinho
plnnn. Praia Formosa.

11. 7.
(3283

e-cr
I) R I

a!!:ai.:[Hisiii!:!!:-.w:!Ei:;!Si:::iai:i[iEiTiai:íiiQi:í!i

§ Oi QUE SOFFREM DO gH ESTOMACh UliVF.M USAI/ H
Q

I Guaranesia |
^Miiaiii;iiiiBi)i1iB'ji][iãliifa8::iBiiiBiiByBÍiiiiB

A LUGA.SE, só a familia, a liem
n i!1";"'', c. confortável cisa da ruiHaddock Lobo jio; enaves no 315.

(2.S1.7 K) .1

ALUÇA-SE uma casa para peque-i-Vna família, a rua ,1a America 180:rata-se na rua Uruguayana 11. 78(alfaiataria)» /j.

por I655 uma casa comvi.ycA-sfi
•ÍAdois quartos, duas salas, coaiilhi,
quintal e jardim; na rua Silva Gui-maraes 11. 4. !-abrica das Chitas.

(3440 K) J

nha, banheiro e W C,,
rio habitavcl, bui insti-' avãi. ' "
Alugue' 100$; ua -ua -s-'»r.i u..
Christovão. í-^-! ';|

ALUGA-SE 
o confortável |ir«l-i'

praça Marjch.J Deodurn :>¦
com cinco bons quartus, duas ¦'
mais pertences, a familia i!1^ t '|TI!
to; trata-se ua rua Caixa i1*-Ab*J*'*
S, CliristON-Sn. I:3.ij-;

ALUGA-Sli 
o predio n. g6i, Ia

S. Francisco Xavier, com 7 l
tos, duas salas, cozinha dc-pe:.*- ^Ia de erígommar, tinas W. C..
da ao Indo, quintal arborizai ¦
arvores frutíferas, inrr.iíiti c ;¦',!
de novo. Preço 2,30$. (i^-f '

A LUGA-SE o iirclu. n. u ''
ÜLGonzaga llastos lAridarahj
chaves estão ho n. 55. Trata -
rua de S. Francisco Xavier 11

(3575 '-1

,¦-.-. i:-.,i-.^--..-." » 1V,í.-!H..-.-i.r.i:,ilii:.
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TWfi.VM-SI! >'a»«» nov»» a $o| t
A.e J. co»* lre' 'ixailut; ua rua
ftàitlliri"' .''.Mm. eiip.!"» .Ia Ilella
Vjtli, Imude Villa Isabel. (i»jo J.jS

. |,C(».\M-HI'3 CXCCllontca cn-
IriuU puni pi-i,liimiiN funil-
llui r. Bello <»« Si •Inflo 25U.' 

II 
31-12) L

ALUGA-SE 
» caia ila rua Pmiieca

ftllr» n- ii próxima t» rua tio
. Cb'>>l"v'°. A* ehavei na ciqul-

u Ji rua il' 8. Chrlitovio il.'* sjs.
p,u Iralir "a Secretaria da Cau.lc-
_.;,, j ma .Ia Uuilaiula. (I.)

AI,l'i',.\.MSr, 
du» i«»..», na Villa

Uuu. «Ia rua Jorgt Kuduc a, 4o,
tu» p-ii'.'..." («mil.» de tij. «mento;
Egnm, «'$ « !<">%', U3la.»c nj rua:
i, tlo»pic«u 7S.  (I.) _

i.a LDCA-SIÍ a eiplrndlda cata da
Ami 

'{>.¦'•" da Silva n, 146, ,-••¦
c-.>r.i da ma Souia Franca (era
Vi'U lul-rli. cem >. hon» .|uaria», »
ru. i!l:.f.iu.«tJii eltcl....>'; alujruel,
ml! a» cliave» cuia na rua 4>oiBr*
Inata n. ii. (35°7 1.) K

SUSURBIOS

WrWt'MIIII.«lll»lMalllMMIIIIkll»u^

IMSNOUEZIVI
pôde compotir oom a alfaiataria

Leão de Ouro
que por ser a sua grande especialidadeofferece incontestáveis vantagens sobretodas as outras alfaiatarias

ROUPAS SOB MEDIDA
Ternos do casemira de pura lã, com for-ros de I- qualidade, 50$, 60*5, e 70-5000

VBNQE-U. uiüiiiu nroco, con.
. !*•. « ««nnlieiiiii» lu.i teíi, mo

|.ried»d« d« rvi* Varia 6», .1. para
«ü*, ma», Tem dua» cwtlnba» mm
ImIUIIU» ,,.!„,, ,r„, |, «j., |).„,„
•«rlildíil»» |.ira q ,..,.„„, ,i(„. Hoiid
M 1.. ..Im-. ij j,.„, ,»]
*f_f«NDJMI um» ct.a na «TtiKJu
_1 du li... imrl... a ) iii.Miii,,. ,i„
l-.u.l ou irem. O terreno ..... ..m-
n.l-, .... li- .1» i.-i.ii e i .ii.i . ii iu».
ITM » tW por -.. iiitlro» ria» lado»,
iii.deiii)o edillrar era ura ilu» |«4j»,i'...i> <l« ¦.,.,...'... por precluar dt
rc|i»ru». Ti«ia>»e com o pruprltlnrln,M.iinw. ua rua .- de M.....H*""Taa,

ao) N
th ia andar, dc u il ia liora»,

O Ji

VI 
M.l.ll SI-; e... |>r(iucoe» ma-

iniiico, i-.tr- ir in...» iu rua
hllv» Telle», ou (,opacalianai irau»t
ua rua da Alfândega n, ii, Cnm|».
nkla Predial. "_^

VBXDBX4B 
«¦". piMIacSe» CUM

c lerruiu», no II. .Im,... na et-
Irada Real de Suili Cnui trau »e..uu o ir, M..i.|i..-,, na wlrada Kcal
de Santa Crui n. io<; mai» Inli.ruui-
(de» » rua da Allandetia n. .-« Com-
panl.ia Predial,

i41,1 Í.A-M-.. por ijol.
JurJvtin Ur. Munir Uarrclo
i. chi*** t*o n. sS; trataso i° <lé
Nuc. >• (J4*«) R

\l.rr.ASI! 
uma ca»a com doit

tjtutioí. duas salas, cozinha, a^ua,
«imn c terreno cercado, doía minu-
tt, 4o bi-nile de >Cochaml.y, so$j tra-
ui: r.i rui ..Miguel Cervantc» i-..

O»o 
M) 3

VLUGAM-SE, 
nn run M.-iiialliáe»

Couto (Meyrr), csplcndulas ca-
iu com t quartos, j ralas c maif de*
[tnlturia., luz electrica, etc. Itttor-
cí,>s no tt. iji c trata-se na rua
Cistul Câmara 3$. Aluguel ootooo.

(3545 M) S

ROUPAS FEITAS
'" ¦'¦¦' I 

!¦"¦¦¦ I I»

Ternos feitos, pretos, azues ou de oô-res,a 3B$, 40$ e 5-üíUOO

Apromptam-se lutos em 12 horas

RUA DO HOSPÍCIO
Canto da Rua dos Andradas

Alfaiataria "Leão de Ouro"

j_BBPMÉBBBÉaaHaSBaaSMMÍMBH^
Salvação dnsj/U?*""**'''** *'I<StlV

creanças

Ycrmifugo dc |
•*>>***>aw,a>aB->i>m i 111 ninam ia»»» a m u mi i i im ¦'iiíiiicslod

VI.MiLM.SK 
rm pequena» prol»-

í-.r. .1. B|, vi .»}, dc. nien»ae»,
... I..,.iii.w-, liur, <ie terreno» na ma-
gnilita luetlidade denominada .Sui..
•rrvida pelo» Ircu» da Unha Auiillar,ii eierlpluri.. i em (reme da ettacao
de .',..;.•" Ainda cililcm algum lote»
na prata da» Pcrola», »urt>» uo rua»
Opalae. Turqueta» e Sanhira», Ua
proipeclo» com ptantaa aao diiirilu.l-
du» no eirriplorio .". rua da Alt.ui.
dega aü, Companhia Predial, (N
'XTENDEM-SK 

«m pequena» pre».
r t»còe» ao alcance dc lodo», ma-

siilRco» lote» do terreno» no muni-
fico e novo tuirro denominado Cam*
po» do» Ctrduin». E»te» alo o» me-
lhorc» terreno» e que alo vendidu»
em pre»t»c6et, Slo servidot pelo»tren» da l.inha Auxiliar, cnm aa ca-
taçfe» Cavalcanli e Engenheiro I.r»l,
bondes de CtKadura a Etlrada de
Ferro Central, pela etlaçio do Ca»- TTEKDE.8B um liom nr^lln -„
cadura. E.criptorio. ,u. du. C.rdo- Ve«l» d.E tm«M ?rbe^fe. e"•o. J5>. Cucadura. Prnneclo» com a „ia,, _ quarto», i-orreilor, coriului Iplanta» na ru» d» Allandega n. íS, dlipenai, banheiro W. C. ete âComp«nhia Pred.al.  | nu' ,, de iUio Knceillio do Dantro,
Treine» ..-.. .... a. .%. i £?nl1 • P"'". Preço de occaiiao.TrENDE-SE ume t-rande chácara, Trata.te com »r. Alberto, á ruaY eom bo. ca... »i. ceatro do ter-! Conçalve» Dia», ji. sobr. i de já.reno, com 30 rac»-.i. por 140 de 5 ilorul. /_,__ N) ,fundo»; trata-ae > meima, na rua •' ¦' ' '
do Jockey Club n. ajj. (J377 N) R 

'

Dá allivio om todos ns ciiaos
om quo o Incommodo soju

causado por lombrigus.
SEOURO E EFF1CAZ PARA

CREANÇAS E ADULTOS.

A' vonda em Iodas as pliarma-
cias do mundo, dosdo ÍS.T.

CUIDADO COM AS IMITA-
ÇÕES — PEÇAM 0 LE0IT1M0

Preparado por
B. A. FAHNESTOCK CO.
Pittsburgh, Pa., E. U. da A.

A/>..\Di;-3i; 
pnr í :....;. um l.rll.-i-

.">> predio «.im. com doi» quarto»,du.t» »»[.», corinh», banbelio, \v. C,
quintal tudo murad», ema entrada »o
lailu, tem água e lui electrica; na Ira-
ve»»a Vr.inuHu Ramo» n. j, estaelo
de Olaria, E, F. Leopoldina.

(i536 N) H

\ri;NlM;-SK wir i:700c um« casinha
\ cont «ala, duit riuurtos, coiínha c

quintal; ua rua Teixeira, de Carvalho,
a cinco minutna tio» trens, na IV«l.iJr
e boüdef na esquina. Tratar c <v.\ o ir.
Carnio, 4 rua du itni/*%io 00, da* to
•i» 4. (jf>7j X) R

Catarrlio dos pulmões
Cui-.i rnpiün cora o

IMilToiai. MAKIMIO
Iliin T ile Setembro, 186

7-KNIUK-9I! P<ir 3:500$ uma l.na e«-
tlots quartos, duas salas,

tanque.

A ííY 
G„AS1L:a 

,f?"a da ™a Wencet- TTENDB8E uma casa t»ra toe-
___?_,*°.rj_- 106. BlBfaTi a, chave» .... ? quena lamilia de tratamento! *
venda da esquina. (34.10M) .....

I LUCA-SE a casa da rua Primo
_rlTfi"'''a n- 2Í», com boas accom-
ef»h;"c3 para família. Chaves no 28,
Mia*-'- »!'> l.ncantado. Trata-se na
•a Ja On.Maria ... ;.., cm o sr.
íatr Kogucira.__ __ _ (J191 -M) j

_ LUGA-SE uma caiw. Aluguel
S\}:(-, ua rua João Itodrigucs 5o.

(.1-Mi M) lt
»« -— — ——--—¦¦' ' ¦— -¦ —

A UT-A-SK boa situação com ca*
Ah, pomar, cai.inz.-il c terra» aila-
fUítis a pl.uitai;õcs de ccrcacs c hor-
u. juntu .i parada K.i|íc. Linha Au-
uliir; trata-^e cm llonorio Gurifcl,
u faietii!.» Hoa -.Esperança, com Ku*
(trio tnpe». (jj.jj 01) R

ÀIiUCA-SE a casa da rua Soura
Alí-irroi 11. 25, própria para peque*
ti íaiiilia, bonde de Cascadura á
jorla e a poucus pátrios da estação
di íimpaio; informações por obséquio
u n: 27. (3280 JI) 3

ADUOAM-SE 
a 70$, em Domsuc-

cr.w, próximo da estação, os pre-
dfc) iii Estrada da Penha 681.683,
toei irea quartos, duas salas, luz ele-
ctrica. Grande quintal, jardim; cha-
ni r.o rai. (3140 -M) 3

NICTHEROY-,
AI.UI.A-SE 

uma eacellente caw» com
grande chácara, cocl.eira, ele., árua Dr. Porciuncula, 40, Mctheror.

InformaiiSe» d rua de S. Pedro 80.•"">• (2706 T) R

AJWJGA-SE um bom quarto, com-•vXpensao, mobilado; cm casa de *fa*
niiliu; na rua da Sagração, 65. Ici-
rahy. junto .i prain. (3431 T) J

AI.rG.V5lC 
uma casa para nego.

tio, na citação Kicardo de Albu-
(:::>liic, IC. F. Central; para tratar
ta u Mana, na localidade.

 (3119 M) J
ALUGA-SE a bem situada casa dfa

Ama Barbisa da Silva n. 103; es*
ü;ín do Riachuelo, com quatro bons
quarto», jardim, etc; chaves nã
»"»'¦ _33_______R

ALUGA-SE uma casa completamen-
Ate reformada, com luz electrica e
bataiitc agna; na rua Bclla Vista 36;t«ta*sc no u. 29 da mesma rua. E.
•___• (3301 M) n

ALUGA-SE 
por 140$ a casa da rua

Cachamby, com trcn quartos, duas
lahi, despensa e banheiro com varan*
ei ao lado c bom terreno; trata-se na
ma Imperial n. r.j.7. Bleycr.

(3295 M) M

ALUGA-ST a casa da rua Eugeniaaln. ..11. :i» Engenho dc Dentro;
tt.vc na tasa junta c trata-se ua rua
Dr. Manoel Victorino 101.
. (31S2 M) 3

\I.I 
GA-SE a casa da rua Gene-

1.1I Bento Gonçalves n. 85, no Kn-
í«ihp de Dentro, 61$ e fiador,

(3181 M) J

A LIGAiM-SE por 31$ casas com
íValai liiiiirto c cnzinlia; na rualemamlmco 131. engenho dc üe.itro.

(.«.«a Ml S

A!l''l'^"-l;''' fr 50í a easa da ruaíMIagdaletm Oi, Ramos, com duasBlaj, dois i|iiartos e Icr.-rii... '["rata-
Ir Uruguayana 116, das 2 ás 3.
_________ (-2760 M) J
AU GA-SK o sobrado n. 18,1 da rua¦Jl-Dias da Cruz, Meyer, para den-¦'•'a. as8ociaç3o ou f.imilia. As chavestüio ..u n. 177, armazém Colosso.

(2751 M) S

COMPRA E VENDA DE PRE*
PIOS E TERRENOS

COMPEA-SE 
uma casa centro de

de terreno, cm bom catado, até
8:000$. Cartas para M. S., rua da
Quitanda n. 188. (3303 N) K

VENDE-SE 
por 8:ooo$o0o uma' » «a com

V,., 
,. ., chácara cm 66X31x1 metro», com! coriuha, tanque, e quintal; na rua

hNDE.SE uma avenida com ire» b»»'ute agud e fruteiras, parte á • Teineira de farralho. bunde» de Ca»-
c«M», .1 rua S, Francisco Xn- vljta e o resto en. nresiaçne». Rua cadura, quaai á porta. Tratar com o"er n 100 próxima ao lnitituto ] Rioikdcs 23, antigo. Fonteea, Nicthe sr. Carmo, á rua do Rrisario ou, da»Proliiílonal íem.n.no e ao» eolltulo»«roy. (I 1.22) N 10 is 4. (i0í5 N) liSanta Thercia de Je»u» e Militar, !

Carla a C. Sousa, Pavaundu', 267.
(37JJ N) 3

VENDE-SE 
uma boa cata auobra-

dada, com duas talas, aeis quar-
toi, etc, e grande quintal, quasi ua
praça Saenz PeSa: dirijam carta a
P. Serpa, no escriptorio deita folha.

(jíjS K) S

rua Joio Rodrigues 17, -rsuçâo de
\rENDEM-SE cm Vigário Or>

y r»l, K. Perro I.copoUliim,
S. , Frnncitço; i»ra ver'e traUr do lolcs dc terrenos <le 10x50,meio dia » noite. O 3299) N i0.vOT, 50 o maiores, á vista

^ENDE-SE em Santa Thereta : °« <""> prestações, conforme 11
S .una grande ária de terreno, joo . tulicllu abaixo. TCm agna tio

por lao. Rua Aqucduclo. Preço de i»i0 ,»_, Quro raniillmda Tlfloceasião; transe na rua do Ouvi. . „,"_?" , 
r ', c«nnl,J!a<,"« •»"»

dor íos, saiu 3, com o »r. Caudido, j nilnntos de viagem, passugem
(J 3214) Ji j do ida e volta 500 róis em~ 

primeira classe, c 300 reis na
VENDE-SE 

um predio, tendo 5
quartos, 1 falas, altos c baixos,

ínstalUaÇÜo electrica, tendo uma pe- :
quena casinba no mesmo terreno. Lo* \

í'.»r sauilavel. Preço de oceasião;
trata-se no mesmo. Kua Sio Pauto i
ti. 91. Sampaio, bonde a esquina e
perto da estação. J 3192) N

VENDE-SE 
a magnífica ca» apa-

lace: -1(1.1, com excellentcs accom-
modaçücs para íamilia de tratamento,
á rua Senador Alencar n. 69; tra*
to-sr com o sr. Álvaro S&, á ma i°
de Março n. 88. (N

NEURASTHENIA m FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

rola pnisfimiâ
. i

X>e -V»a7-EiJÇt.KrEJ035:

ID'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstia» ou excessos, que

produzem esifotainento nervoso

ANEMIA CEREBRAL 00
>• ®® PflOSPHATÜRIA

c:

.segunda
3:000$ 1509000 75$000
2:000$ 100$000 50$000
1:500$ 75$000 30$000
1:200$ 60$000 30$000
1:000$ 503000 25$000
800$ 40$000 20«000
700$ 353000 173000
«00$ 30$000 15S000
500$ 253000 123000
450$ 22$500 113000
350$ 173500 9$000

No local se encontra pessoa
encarregada dc mostrar os
terrenos, c trata-so com o pro-
prletario nos dias uteis ú rua
S. Januário 80, das 4 ás 8
da noite, e nos domingos, das
8 da manhã ú 1 hora da tardo,
em Vigário Geral. (R 404) N
"TTENDEM-SE 

nas ruas Jardim Do-
T tanico, Oitis, Magnolias, Accacia»

c otitraj, em prestações mensaes de
70$ cm deante, magnilicoj lotes dc
terrenos em ruas recentemente alier*
tas c onde já existem magníficos pa*
lacetes. Os preços variam desde
2:500$ olotc de 10 metros de frente.
Informações nn Companhia Predial,
rua da Alfândega n, 28.

VENDE-SE 
por 8:000$ uma casa,

em centro de terreno, 11X66, com
arvores fruetiferas. tendo 2 salas, 2
quartos, luz electrica, fog5o a gaz,
W. C, etc,, a rua Zofcrino. 22,
Meyer. (J "03) N

VENDEM-SE 
em pequenas presta-

ções mensaes, lotes ae terrenos de
7 e 8 metros de frente por 44 de
fundo, situados na rua Araújo Lima,
esquina da ma Barão dc Mesquita,

! Andarahy Grande. Trata-se na Com-
ONSTRUCÇOES e reconstrucções "STENDE-SE um cxccllcnte terreno panhia Predial, rua da Alfândega. a8.

V cm um predio em minas, á rua '"'" ZZ
do Cattelc; informa.se e trata-se á \/ENDE-SE um predio na run Se-
ovenida Rio Branco 103, dc 11 ás T nador José Bonifácio, em centro
12 horas, dr. Figueira. (J 3262) N ele terreno de 13 de frente por 120

  •- — , de comprido, com 4 quartos, 2 salas,
TTPvni? cr* ,,«.1 +„— „„«, «„ cozinha c mais pertences. Bondes á
Ymt.rDofS,F= frl, 

rr,Conb°reT 
m- §__"^ V__^?^M__^ frãZ-tros de fundo. Nâo' precise'atterro ___" 

» S8 
."preço"'» Sooo.c com algum material de constru- *.bv s 

fn 
' 

_ Ncção, á rua S. José, junto ao n. "¦ -"91
42. Fonseca, iNjctlicroy; lana-se á . ttENDE-SE por 5:500$ n caaa da
Nietl^íoí 

A"dradC 
Tr?!,!1'! » rua Nova Se Ca^harnby n 64!Nictheroy. (J Sl83) N | com 3 quartos, 3 salas, cozinha com

fogão a gaz, W. C. e grande quin-
(J 2125) N

A PRESTAÇÕES
Capas para senhoras e nianteaux.

KUA SANT-ANNA N. 66
(Telephone 1.756, Xortc).

HliXRIQUG KI.ANG

VENDE-SE, 
por 17:000$, o bom

predio ila rua Conde de Irajá n.
130, em Botafogo, Trata-se no me»-
mo. (3142 N) J

|BS*>W9t?»9*C"l*>Í \V& WSBffKM
LINIMENTO MARINHO
preparação de resinas oi
essências do Oriente, cura |
qoalqner dtlr em 5 mlnii-
los-ll. 7 de Setembro 186 L

VENDAS DIVERSAS
VENDE-SE 

uma perfeita banca de
cozinha, completa; ver e tratar

ÜH SEGURO DEVIDA POR 3|50fl!S
Só para senhoras previdentes!

3 «'«illlPíW. il»» ilu m.|..i, i||. "C.%I(METTINAM. i..l.li..-<i:ln-. rum " IttRM «Vi.u.in uni»»
im. depoiti tle r.-ni.ln 11 condi», ronititnem «m RBMBIM0 MAUAVIMtUSii, BKFIOAZi RH»
l.llto, s.-.iaiíI.ssl.Mi». INKAI.I.IVKI,, para as HrVKKtiMinADKS Dl) V'1'I'IIO, tu.-, i-i.niiii
rlili-r» brancas, InflnniniNcoeN, i-i.lli.t., Iieiunrrlinuiaa, rtc., ele. ,4'qurila i>»«-, prutiqnrm»Bi- 3 ou 4 li-i-l({u<;.ii» uo dia, aendo 11 ulilinn u li.iile, uu ilHtnr.

KitU foriiinla .'• dn |..i.r. nu. IIt (.o MAYKIt, dc iUiutwirco, ailiiplada com o mais i« -
11/. resultado por dlstlurtliuiluuiH umhUciis t partrlra-i, no ltlu de Janeiro, l.....ir. s, 1'arls,
«iienos Aires «• HantiaKu do lUitle. — A "C.U.MKTri.NA" wnrtfsn tuas piiariiinelas, ilro.
farias e porfuuitu-iavs,

KXIJAM A "<'AI,MKTTI.VA" ! — 1»ep. Granado « C, II. Itua 1" de Marco — RIO.
A "OALMBTXINA" XA» B! TÓXICA e emita, cada fiaseo. «o Klo. K*. 3$n<Hl nnerms! ! !,
TENDO MUITAS OUTRAS APVI.ICIÇOIIS VANTAJOrilSSIMAS. MUiCOUTK B (ilTAUDK
ESTE AVISO). (j 300J)

CALLISTA
Mifuel l>ra« tiarticip» á «ua clien.

iria qttc êt mudmi da nn do (>ttvitlor
n. nu para a rua da Quitanda ro,
i* andar, eaquin» da a» Om-idat,

em frente i *Sul America''. Tele.
!>hot.e n, 643 Norte.

XrBSDBM-SK c eiunprtm-ie movei»
T de qualquer e»'.rclc diviioc»,

prttuiii, I.ti»'"ei. pjinot e rfcritoni-
nka», etc. Sculior do» l'a»»or, il.

(11» 0) S

\rENDEM-3rt 
planta» inedieinãTã.

aempre nova» • bem euidida». por
preço módico, na easa A Medicina
Popular, i rua llucno» Aires aja:
cuuiultat medica» uretuita», da» 1 t»
4 tia tarde. (.1247 S) S

J.» 
>. Calieai nu Silva Jwt.lim a.

1 l'< ulni »• a caultl-t tu 1)1.1*4
ilr.U uu. (_,;,- ,,, J

Pr.ltlil.-I-HAM 
:.i: a. vauielt» de

rn. i.n 11. r 1 ir.'-. Ua cata dc
peuliure» de i.n.m >i.-.--. J,- Sauaevcri-
no; rim Alenamlir lleiculano n. , r
l.ii.r de C___j__j n 1 A. (3,00 O) Il

DIVERSOS

\rKKDK*SK 
um importante piano,

C. Bcclislein, srtnde formato;
nunca teve defeito»; c perfeito e sa-
rajitjdo; troca<sr, compra-te, coticerti*
¦e e afina-»e. Ao Piano de Otfrb,
offícini <lo (Juimar&cs, rua Itiachtic'o
423, sobrada. (3J47 0) S
"iniNDU-SE 

uma boa cabra por
T 30$; na rua Jlirto de Serlorio"• 11. .<jsjjJ?Ls

VE.VDE-SE 
ura guarda-casac»» de

peroba clara, por uo$; um loi-
lette idem pnr 90$, umi mciinha, '
idem, |i.n »5_| uma casa paia caui,
idem, por 65$, tudo em perfeito e».
tado; na rua de S. ChrUtuvao 607,
con. d. Joanna. (2230 O) S

VKXDK-NK 
uma linda e rara m.v

caqtiinha da noite, muito mau*
ainha ;o motivo é nio poder íccuir
para a Europa, de onde foi encom-
mtndada; informa-se na charutara
Alplia Oilin... (iv,íO) S

AAPAMADA 
Ktmalllna .1- .mu

tria.0 denll.ta iti.i:.-. é de ellrilo
ii.iia.ii.,1,1. limpa dente, por mai» et-
curo» que arjara. Kriniiirie 4 quem
|>rdlr: vidro -¦». pelo correio aijoo,
il.lrla <o|; avenida 1'aiaot n. 9. ku.
dc Jmciru. (831 S) S

4 FIKAJiOK p concertadoT dr f>i.i-f!L noa. (.11 todoi oa concerto* pnrmrnor preço»; luquc para o Cale1....14.1). lelcphot.e 4101. Central, nu
vae á roidriicia; praça d» Kepi.Mu.i
.1. u. loja. (a;»aS) K

ANTES 
de comprar o remédio,

aconselhado, aatlu

CHI 
Ml.'A r fi-. - .j — O dr. *»«

Hkiir.io do Amaral. * -»» i-omri-ai
o nn-.., par» u» . . .uu. un lV.ln
II e re»iihnlarrs InlorinacAc» da»

3 a» 4: Amuil.lr.i 73. (J..31 S^ 11

C.ÜMI«I(AM 
SI- lôiipa» audi» de' liiiiiirn» e atleude-w » chamado»;

rua da Carioca 13. (JU>> S) R

C10U.IÇTK8 
nn sr.MioRAS. «uV.

/.urdida lat, rxmplrio. M '.': MA.
Hlli LTSMOS, rua da Aumnldía »«.
1* andar, abaixo da Avruida lUo
llranco,  ii,.; S) J
/CARTÕES

8«S.

DV. VISITAS IM-
\J fRBSSOS Cento 2S rm chap»"" ¦ Oacai N. Soaivi ()tirivri, 6o.

/10M1'I(ASF. qualquer quanlidad»
\j de Jòlan irtnri*' com ou arm pp*
dra» dt qu.ilqnct Tllot c cnme!n« do
Monir dr Soccpunt papam if brm;
na rua Goncalvta ' ¦ ¦• tt J7. Joallic-
ria Valei.lim. Telrpl. <vn. Ceuiral.

«53» S) K

J»rof*aii.t André;
39.

preço
7 de !-'elrw>l..p

(lOMPKAM 
SI! <• Víiulim -r «ia-

.'cliina* tlr CUftnri, motorp*. plrctTi*
colteh - qii:.t'tn,i mftfhrnhmo

j\ I QtiC rrptfrtrnu v.ilnt l*t lt
.'S: ililir. .05. Tele,- ¦> ••«¦»

lt.-pu-

i praia dc Ilwt.iín ;¦> j6o.
(I 3477) O

AT^ENUE-SE um alaml.ique Deroy,
> próprio para o falirico de lieht-

das ou producto.i chitmeos, na praia
do Husscl i66, com o ar. Fiçuci*
redo. (3 3438) O

VENDE-SE 
— Currupiio do Nor-

te. Encantro. Patativa c Cardeal,
j na ruo do Commercio n. »\ S.ut i
Cru». (J 3571) O

VE.VDE-SE 
um eaul.orri.iho pellu-do branco, Tcncriíc, na ma daa

Larangeiras- n. 420. (J 3121) O

VENDE-SE 
uma leiteria que rece-

be diariamente 7"0 litros de lei*
DE--SE a pequena casa da rua

Dr. Joaquim Silva, 86; trata-se
3?, 

"üu7/0 S""ahr°./9o, 1» an- te, Kua Assis Carae.ro nVr,;dar' "Ia 6. (3*97 N) Ri (k 3442) 0

VENDE-SE 
á rua do ReTTnde",

para renda, predio mnderno; in*
formes c tratos na rua do liospicio
n. 108. (3048 N) R

\TKNJ)E-Sív um aiaghiflcò piano
V de grande formato e barato, na

rua da Alfândega .-61. sobrado.
(sSío Cll S

dc predios, para serem pagaà com
a própria renda. Condições vahtajo-
sas. Plantas gratuitas, cum o sr. Mri-
rcllcs, Ouvidor 108, sala 4, caixa
postai n. 14'it. (2774 S) S

COMrRA-SF, 
casa assobradada até

12:000$, construcção solida, cs-
tylo moderno, com 3 quartos, 2 sa*
Ias/ cozinha. W. closer, banheiro den-
tro dc casa .quintal murado, do Ma-
racanã para .baixo c Uruguay para
baixo, perto de bondes. Cartas a h.
C, nesta redacção. (3306 N) R

COMPRA-SE 
até 20 contos, uma

casa do Cattete a Botafogo.
Cartas a J. Castro, caixa 1.337.

(3180 N) 3

COMPRA-SE 
pequena casa para fa-

# milia, até o Estado; m-Rocio di-
recto; cartn's a J. lí. Coelho. Caixa
do Correio n. 631* (3597 N) K

ALUGA-SE o confortável predio á•Unia1 D; Anna Ncry 730, cm fren-
{! a I-. >lo Rocl.a; trata-se General
iffl». ¦__¦ (3094 A)

ALUGA-SE o predio da rua Lopes
j«v>.i Çrui n. 187, eom tres quartos,'¦'; "Ias, Brande chácara c todo oconforto moderno. As chaves acham-< in Latiunlio do iMatlteus n. 1 c tra-ia-se na rua da 1-sirclla n. ti.

 M) J
JUT.A.SK por 70$, o predio á*a>H!trada ile Santa Cruz 3610, com

;„i'";a,rlos.' 5. salas, corinha, banheiro
jumt.11, j.inlin, c lllumlnaçSo electri-»! bondes dc Cascadura á pnrla, e1 5 minutos da estação da Piedade.

 (3-M3 M) S

H II S

\ LUGA-SE
paalas, dois

uma casa com duas
quartos, cozinha, água,

., ) ,'¦ tr.i!a-se na rua Sá 137, En-a"'^-1-». 35$. Exige-se fiador.
^___ (3S33 J) S
A LUGA-SE .1 boa casa da rua Na-

tnr,""') ' 45« n°c:t do •N,-1""i Meyer,ram.oito commodos, gar„ electricidade,Mnaeiro quente e lrio, bonde Lins
I-, >aiçoncello«j trata-se na rua Ma-

,' " w- Andarahy. Aluguel,
Kí2L__  (=761 so j
_AlUOA.SE•"Víiteirf, 'Mac;

a casa ila rua Consc-.lagalhae» Castro 220, proxi-B» a fstacao do Riachuelo, por 140$.
(3540 .M) R

Àín!íA'SE,rP?r-505' a msa da
rnbf» ?a Ca?íorinii n. 3, Meyer ;'"«•se a rua Hospício 108.

C3GS9 N) R
.I-UGA-SR ou vende-se a casa da
£V 

Assis, da Silva .27. caí to Ila'•a Souto; a rua Hospício 108.«-. (3641 N) R
A LVr,.\ se uma boa casa, 2 salas,

„.:.";. l;-»"os._ hoa coalnha, etc., ele-™Mile, qmntol c muita agna, cm¦wocrrimo logar; rua Dias da Silva
Sitv.; a 2 '"mulos da es.acão do
„!i!l (3611 M) J

Sava-
excel*

A-, n'P" .ÇUTiaturio. Villa f
!*aa, Petropolis dos Pobres, ex^.-
«aarl» 1 ' ;o?: n"trorn "0$; abun-
«Jt LÍ? n1'°V"« IO,"iinutos da cida-• acon.clhado pelos mel-horcs me-
fsS a s:""ie. E. Srangúclra, R.-Nictheroy, n. 60; é pechincha.-¦- (346g M) R

^CAMJSE.os bois ca
lem • "la.flo S5. R

qintal.

casas da tra-"amos, 
com

(3-153 M) R

>rOA:SK por 50$, «nm.'..-i com quarto, 2 snlns,
mi, '"' •',,rilil" «' terreno. 3

V fla rsti,Ç:'"' rua An-tü,'"> Rego 15, Olaria.
l______ (R ass-i) M
ih..„, v'SF' '\ eo.ifonuvcl cnsa dn
S-ni-à 

•^¦'lz-i-".!-''li Cantiga das «Man-
«ad-, 1 ' T'•,,• m |,1ca «iu Matto;
ht ,i„f •%m e Vasconcellos; tem
l*ltf3„ v' i*-" ''•lra » f°8So c•r-WtL.L D?."hc,r>l. bom quintal, e.
-ve-"' ,- c ,ma eeeommcndavel; as

•tu-sc d avenida Rio Branco. 
°6.

[^•^««©TÍE^SBrSif-SiaiSr^^
A tonos (S

os que sof- ©
f rom dc H
qualquer K

moléstia, cs- &
•-.; o 

. D . u . ,a, so««4a K¦Ã 5>. . r. . H. . de envia ©
^í ri, livre de qualquer retribui c.io, os meios de curar-se. EN- K
_i VÍEM PELO CORREIO, em carl» fechada — nome, morada. ÍS
SS symptomas ou manifestações da moléstia — e sello para a re-»

sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-55

pí SI VEIS — Caixa do Correio, nas- S

VENDE-SE 
um predio á rua Cha- i_f

ves Faria n. 6o; para ver c tra« __
tar tia mesma rua n. 53. Slo Chris^ í -rrENDE.SE eXplendida avenida""ao- ___ mz> iN i V com 41 casas nova», em leilão, no' 

_ 
" ¦¦¦ — «'" ¦ -¦¦ « (jja 2 dc maio ao meio dia, no ar-

VENDE-SE 
o moderno e bem | mazem do leiloeiro Virgílio á rua da

construído predio da rua. Vis- Assembléa 65. Ver annuncios, «on-
conde dc Tocantins n. 3A, estação strucção solida e recente, com todos
dc Tudos os Santos. (R 3444) N , 05 requisitos. Dá a magnífica renda'de 

3s:ooo$ooo annuoes, A planta no
escriptorio. (J 1530) N

COPACABANA 
— Vende-se ura i T7"ENDE-SE cm Bonisuccesso, por

soldo predio, cm centro de ter- V 4:500$. uma casa recentemente
reno, com 5 suartos, 3 salas, gábtnè* ! construid.i, bastante terreno, jdevido '" —"'ao fallecimeuto de sua proprietária.

Informações e ¦tratar, com o sr.
te, copa, cozinha, etc, trata-se a rua
Marinho n. 84. (.3*47 S) J

COMPRAM-SE 
tres casas cm, Bo-

tafogo, Flamengo ou Laranjeiras
c vendem-se outras tantas em Copa-
cabana; preço ao a 80 contos; trata-
se com Lafayctte Modesto; rua do
Rosário n. 79i sob., das 4 i|a ás 5
horas. (3224 .") o

Salvador Cianci,
ChristovSo 354.

praia do São
(J 3=46) N

TOSSE
Tome PEITORAL

MARINHO
7 dc Setembro, 188ÍRuaCOMPRA-SE 

iiiií predio, pequeno,
«olado, bonde dc 200 réia, me-

nos "subúrbios e S. Christovâo; rua
S. José ¦). na. (2459 N) K _^

COMPRA-SE 
um predio com 3 a 4 |T_rE.\TDE-SE o novo ....

quartos c mais dependências, iso- I ' P/edio Ua rua Mattoso n. 97, para
lado, bonde de 200 reis, menos sub- família de tratamento; ver e tratar no
urbios Não se acceitara intermedia- I mesmo todos os dias. com o pro-
rios Cartas a Francisco Junior —Av. I pri itano. Preço 45:0005000.
Rio Branco n. 17. (3593 __) g_ (JJ304) N

confortável

VENDE-SE 
um bom terreno, ren-

dendo i io$ooo mensaes, na rua
Pedro Alvares Cabral n. 09, iíeycr,
Cachamby; trata-se na praça da Re*

Êublica 
n. 207, Fluminense Hotel.' pechincha. O dono pretende reti-

rar-se. Até 7 hori\s da mnnh*. ou
das 8 da noite em diante, com José
Nogueira. (R 2428) N

AfENDEM-SE lotes dc terrenos, á
V prestações de 15$, lotes de 10x50,

a todo preço, entrand oo comprador
na posse immcdiata do terreno, po-
dendo logo construir a edificação, e
livre, não tem planta; tem bondes á
porta, água c luz electrica, todo mi-
terial preciso para construcção, per-
Unho da cidade; para melhores infor*
maçôcs, na praça da Republica; 122,
sobrado, junto á Prefeitura, com o
sr. Mirandella, das 10 ás 17 horas,
nos dias uteis. (3342 N) S

Porque desprezaes o tratamento
da vossa bocea ?

Já pensastes nos perigos e sernsíiboriasa quo essa
imperdoável negligenciu vos poderá expor? Quantos
ha que sacriíieam inconscientemente snude, intnros
ses e muitas vezes a própria vida, por negligenciarem
essa necessidade inadiável ! Um dente cariado e in-
feccionado pôde, de um momento para outro, privaruma familia do seu chefe. Os casos de carie dos ma-
xillares, e de tétano, necrose, etc, sâoquasi sempre
devidos a pouca attenção que em geral se presta a tão
importante questão. Não vos descudeis, portanto, do
tratamento dos vossos dentes, mas procurae para isso
um profissional criterioso e competente.

A. F. SA' REGO - Dentista
Espicialidades: Moléstias da bocea e dentes artificiaes
30 annos de pratica—K.do Carmo 71, esq, de Ouvidor.

^fEM)E-SE, 
dc familia, um loi-

f Ictte dourado, çjuasi novo, módico
preço; inlorma-se a rua Jockey Club
D. 353. (R 358í) O

SO' 3 dias-'-SfT
é o tempo preciso pnra curar a gonorrliè-i

mais antiga e rebelde com a

inicp li!
Os corrimentos das senhoras desapparc-

cem nò 1" dia dc uso.

"VrENDE-SE um automóvel li H.
lrrÍ2s as pbarmacias

V35N'DH*9lv 
uma casa em frente á

estação dc Anchicta, duas salas,
dois quartos e cozinha, e terreno 10 me
trs pr 25 de fundos; para ver e tra-
tar com I.uiz Borges. (3680 N) R
*\7'KNDE-S.lv 

á rua dos Arcos 49,
T predio moderno, para renda, á rua

do Hospício 198. (364Ü N) R

SGCG&SGGOOOaOOSGBOOaoZ

Moveis a prestações^
QUITANDA 72 |

A. PINTO «O. N

^rE^,iDE¦SE 
á rua 

~di"~Sàüde 
325,' 

predio moderno para renda; na
rua do Hospício 198. (3648 N) R

VENDE-SE 
um bonito cavallo, na

rua Conde de Homfim n. 1,15.
O 3249) N

VENDE-SE 
um piano Pieyel, (1ua-

si ovon, para vér e tratar á rua
V S, Luiz Gonzaga n. 353

(3241 R)

VENDE-SE 
uma superior mobília

dc eanellêirà, para sala de jantar,
guarnecida de _ mármores escuros e es*
pelhcs dc crístacj, franca bisante,
constando de 17 peças; tratar na
rua do Hospício n. 30, alfaiataria.

(3137 3)
T7ENDE-SE uma barbearia. fazen-

T do bom negocio, por motivo dc
doença; ponto de bond de ioo rcia;
em Villa Isabel n. 311 (3323 O) J

VENDE-SE 
um motor "Brooke",

de 4 II. P.; vir c tratar, na
rua do .Mercado n. 5. (3119 O) J

_P., do autor Renault, econômico
em perfeito estado; para ver e tra*
lar ni Girage l-abord, rua Evaristo -
da Veiga 11. 144; preço 3:300$.  _ . ,_ 

ií.j15!!' 9 ' ,k prestações, ternos, sub medida,

VENIM.SF 
-uma 1iín Em,, r^m ! -í^-de»dc 90$ atí i«o$, par» homem e

Mri! marmTe? í™ 
"ei 

rl*Tn™ 
' »« «"T'• «fflJS- "* *&*

nha própria para café e uma perfeita ; r:1 P*«1"*J« _. 
"'a 

_Sg*o* £«» _£"''•_macluna de escrerer "Oliver4. Rua , "• 5«« "b1rjn0« e*3mn;l í?«r«»Íd.
do Rosário íos, 1». O 3616) O 1 Fa"°"- Tcl ¦»"»« (_ 

r. 
? '

VENDEM-SE bonito," «chorrinho"» ! A"CE??TES•, S0,^.%€V^«,TsH"V felpudo» de raça Tencriffc; na rua I -*T>-"l'it.nl. pira tr.itablli.,» typj«r|.
Vieira Souto 118, Ipanema

(35H 0) R

VENiDB-SK 
uma <MedÍctna Legal,

dr. S.ura Lima. Trata-se na rua
iBucnos Airca 134 (loja). (3665O) R

VI5N-D1C-SK 
um liom c bonito piano

nllnn.io, baratiasüno, dc particular;
avenida Passo» 30, loja de electricl-
dade. (3366 O) R

TTFXDEM-sc dormitório para casll,
Y salas de visitas c dc jonlar, tudo

moderno, para desoecupar lotjar; rua
Visconde Rio Branco 29. (3081 0)R

phicr.i, livrou, carimboi, gravuras, de-
senhos c «tereotypia, acceitam-se. A.
S. Torres, á rua Senhor dos Passos
n. o*\ Rio. Mandam-se orçamentos,
amostras, provas e projectoi de tra-
alhos a íreguezes rjuc pagurn. a» des-
pesas de porte. (170» S) .

A CÇAO entre amigos — Transir-
A. re»e para o dia as de junho de"Ia 

da casa, a rua dos Trigi7, a rua
celões n. », em Banisu' (3662 S) R

TRASPASSES
aIRASPASSA-SE 

o contrato do pre-
. dio da rua Sachet n. as (tres an-

nos), loja c dois sobrado». (3293 P)R

INSTITUTO OE PHSIITIDMPI
Avenida Gomes Freire N. 99. - T. 1202, C.
Aberto das 6 horas ás 7 da noite. Pôde ser visitado a qual-

quer hora. Tratamento jiara todas as moléstias e conservação
da saude. Duchas, banhos d; luz, turcos. Electricidade medica e
Massagens. Tratamento ao ale ance de todas as bolsas. Cônsul-
tas: das 10 ás 11 horas e das 4 ás 6 horas.

Director-medico, DR. ANNIBAL VARGES.

VENDE-SE 
por 20:000$ um pre-dío de sobrado perto da rua S

Christovâo j trata-se com J. Pinto!
rua do Rosário 134, loja. (J 2629) N

ESTÔMAGO - FÍGADO E INTESTINOS
Digestões dlfílccis, gustrltes, tlõr e peso no estômago,
vertigens, asia, entorltes, hepatites o todns as moléstias
do upparelho gastro-lntestiim) curam-se com o ELIXIR
BUPEMCO do Professor Dr. Benicio de Abreu. — A*
venda em todns as 

'pharmacliis e drogarias do Rio o dos
Estados. — üepositnrlos; Alfredo de Carvalho & O.

 Io do Março 10.

VENDE-SE 
barato uma

com

•yENDEM-SE,
T mos, casas

PRÉDIOS 
— Compram-sc e ven-

dem-se, com Souza, larso da U-
rioca n. 17, sob., sala 2. (3640 iM_R

Lirais Bi a
ASSEMBLÉA, 121

1» andar —Tel. 2622, C.
Roupa branca fina e de

luxo para senhoras.
(M 3396)

CASA
A^endc-sc uma de constru-

cção solida e elegante, bom ter-
reno, vista lindíssima, aguo c electri;
cidade; preço de oceasião: 0:000$; a
rua Roberto Silva n. 56 — Ramos.

ÍJ590 X) R

VENDE-SE 
um magnitico predio,

de pratibanda c bô.i construcçío,
A rua Tavares ... 22, estação do En-
cantado, tendo tres quar os. a salas.
ííleta o cozinha, luz « forio a ía«
c luilo mais necessário. Distante da
estaçSo, 3 minutos c 2 do bond; ver
e tiWr no mesmo. Logar alto e
muito saudável. .l3»« ^) !«•

PREDIO 
— Compra-se um de ia

a 13:000$, para pequena familia
de tratamento; em rua que passe bon-
dc; trata-se com o ar. Anthero, rua
Thcophilo Ottoni n. 96, laia.

(3695 N) R

VKNDE-SE 
grande e vistoso terre-

no, próximo á estação de Todos
03 Santos, por preço barato; trata-se
â rua Rosário gg, sobrado; ou cm
lotes. (3239_N) S

^T^ND^SE uma boo casa; trata-se
»> com o dono, á rua Sete dc Se-

lembro 135, i* and. (3339 N) S

lingeris mmm
ASSEMBLÉA, 121

Io andar- Tel. 2622, C.
Recebe encommendas

de enxovaes. (M 3396)
(M 3396)

"XfENDE-SE 
um predio novo, de

t construcção moderna, com duas
salas, tres quartos, cozinba, grapdeterreno, varanda ao lado, luz electri-
ca, etc; trata-se na mesma rua Mi-
nas n, 117, Estação do Sampaio.

(3285 N)R

VENDE-SE, 
por a:soo$ooo, uma

bóa casa, com 2 quartos, 2 salas,
cozinho, grande terreno, com boa
construcção. na rua Souza Freitas,-
4, estação do Terra Nova. As chaves
estão no n. 2; trata-se na travessa
Turf Club, 14, Maracanã. Pôde ser
parte cm prestações. (3307 N) R

avenida,
com 4 casas, cm bom terreno;

ver e tratar á rua Sanatório, 26, Cas-
cadura. (3329 N) J

preços l.aratissi-
casas modernas, nas fuás

do Rocha e Guimarães, estação do
Rocha; ruas da Caridade, em S. Ja-nuario, e Coronel João Francisco, no
Mattoso; Café Paranhos, largo da
I.apa, de 1 ás 4. (3180 N) 3

VENDE-SE. 
por 6:000$, a casa da

rua Vai da Costa n. 79. Inliau-
mo, com s commodos, terreno dc
11x50, jardim na frente e dos lados
c quintal todo plantado, instalração
electrica, perto do bonde e do trom
Auxiliar.   (3769 N) _
"¦? "'-NDE-SE o predio da rua 9 de

Fevereiro n. 68, Copacabana, pro-ximo aos banhos de mar. distante
um minuto do bonde; trata-se na ave-•"¦li Lauro Múller n. 8oq, Cács do
Torto, botequim. (3386 N) S

VENDE-SE 
um sitio com boas

mattas para lenha c carvão, üoas
terras, casa regular, boa apua, etc,
distante da E. F. Leopoldina, cstol

1 ção de Estrella, 40 minutos; preço,dez contos. Para mais informações,'
j á rua Casemiro de Abreu 295, Pc-
; tropolis, com o proprietário. Pedro
I José rhrenco. (J 2185) X

"ÍTENDEM-SE, 
compram-se, hypo-

thecam-se prédios e terrenos,
nesta capital; todos os dias uteis das
12 ás íS horas; na rua Buenos Ai-
res n. iç8, antiga Hospício; trata.se
com Figueiredo & C. (570 N) S

TTENDEM-SE terrenos na rua N.
V S. Ue Copacabana, Domingos

Ferreira c tronsversaes, rua Ro:ario, , .
138, com o proprietário. (J 3268) N í Q. Bdcayuva.

"VTENDE-SE . um oeüíssimo prediot novo. construcção moderna, paraver c trotar na travessa Bittencourt
34. estrada Real de Sanla Cruz,

^TENDE-SE' uma casa na rua Vis-
t conde de Itamarty. de cstylo

antigo, tem 2 salas, 3 quartos, co-
zinha o W. C.; preço 5:000$. Acha-
se completamente reformada c dá
i2o$ooo de aluguel mensal; trata-se
na rua do Ouvidor n. 108. sola 3.

(J 2138) N

VENnKM-SE 
tres caixões de ma-

deira de lei para jancllas, não
usados,_ sendo dois dc imXjm. i dc
om.jroXam para frontal; 2 escadas
de madeiras, uma tem corrimão e
balaustres com 3m,*5oXoint6s; uma de
301,25X0.11,50; dois vãos dc caixilhos
com vidros de duas folhas o.íi.íXsm;
20 metros de calha de 12", ferro gal-vanizado c 5 metros de conduetores;
íS chapas de zinco de io pis; ver c
tratar na rua -Frei Caneca 11, 58.¦ (3223 O) S

rWídos e éerdidi
JOSE' 

Cahcn; rua Silva Jardim n.
3. Perdeu-se a cautela n. 128.552,

desta casa. (3300 Q) R

PERDERAM-SE 
dua>j apólices de

200$, cada uma. de ns. 48.-;. eirntti-
da era 1867. e 5.824, emíttida cm
1869, todas dc juros de 5 °|° ao an-
no pertencentes á Maria Rosaria Fa-
r.ini menor, brasileira, filha de SI*
mão 1'amui. Rio, 3 dc abril dc íqi7*
Simão Farani. (202 Q) J

PERDEU-SE 
a cautela n. 126.610,

da casa dc penhores de Gutma-
rães & Sanseverino; rua Alexandre
Hcrculano n. 5 e Luiz dc Camões
n. 1 A. (3707 Q) R

AOS DOENTES
CUBA RADICAI da gouor-

rhéa clironlca ou recente, es-
treitamento do urcthra, cm
poucos dias, por processos
modernos, sem dôr. Garante-
se o tratamento; impotência,
sypiiili.s e moléstias ila pclle;
appl. 006 e 914. Vacclna an-
tlgonococcica. — Pagamento
após a cura. Consultas diárias
das 8 as 12 e das 2 ás 10 da
noite. Telephone C. 5087 —
AVENIDA MEM I)K SA' 115.

3SJ&mU8Bb36imiBBa9Ib

todos
pertcnceB, em bom estado; La-

vradio n. 83. (3729 S) R

T7JI-HAR — Vende-se com

I>ANHEIRA 
de ferro esmaltada,

J compra-sc em condições; na rua
Haddock Lobo n. 374; teleph. V.
1114. (2S08 S) 3

C 
COMPRIMIDOS "Antipaluilicos",
í curam febres íntermittentes, pa-

lustres, etc. Caixa 2?soo. Dz. 2.\%;
S. Francisco Xavier n. 228, phar-
macia Hygia. (1491 S) R

Cartomante súuia —
V»Ime; ANNA, qne trabalha
com cartas não existentes nes-
tu capital, diz o presente e o
futuro até ao fim da vida, tl&
bons conselhos a famílias o a
negociantes; quem tirar unia
única vez a sorte com esta se-
nhora não 6 necessário visitar
outra; tem pratica de muitos
annos o os clientes nclinr-se-ão
bem orientados depois <la con-
sulta; das 9 da manhã ás 8 da
noite, tendo uma excedente
sala do espera; rua S. ¦Tosa 46.

(R 3660)S

(^ASA 
— Precisa-se de nina per*,ue-

J na ou metade de uma hoa casa,
do Cattete a Botafogo. Resposta pa-
ra a rua Ypiranga ... 50. (3301 S) J

/"1ART0.MANTE, tral-alhos garanti-
\J dos. Consutas espiritas. Grátis.
Só attende a senhoras; rua Fcücio
u. 58. (3l.1l S) J

CEDE-SE 
um quarto mobilado pa*

ra descanso, para passar a noite,
a pessoas de respeito; 50S000; carta
a 4M. M. (3676 S) R

COMMODOS 
— PrccUam-se de 2

cm casa de fami|ia decente, com
alguns moveis, para um casal, proxi-
mo *» Central do Urasil. Cartas neste
jornal, a Alexandre. (3424 S) J

CARTOMANTE 
bahiana, deita car-

tas c faz qualquer trabalho, rua
Benedicto 11 y poli to 11. 135, Mnnjiuç,
antiga Alcântara. (3507 S) H

CARTOMANTE 
medium espirita,

muito procurada pelo acerto de
suas prophccia?, unien que (az traba-
lhos garantidos, para realização de
negócios diffireis o reconciliações, na
rua do Espirito Santo n. 37.

(3658 S) R

COMPRAM-SE 
livros novos c usa-

dos; na rua General Câmara n.
32a; recebenvse chamados por carta.

(3216 S) 3

teia
JT

MARCA REGISTRADA

Ou -junlquei .•orriitieiili .Ia aretlii., ;u.;. radical
em 4 dias! Uni a maravunosa iiiifcfôó seccativa
t cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-
•raordinario preparado sempre triumpharà. O

tiaice allivio da mocidad?' Experitnentae e nereis o efteito aísombroso1 Não ha gonorrhea que
res«sta a esta prodigiosa descoberta. Vende-se no Droqona Granado 4 Rua 1° de Marco, 14-18
- í.i' pnnoü/i.c' oharmaciar 1 «liouana .f-n-4 •irln.d» e de m.1o o Brasil.

AMOR DE PADIIAÇO .— ADOLPHO JVEXXERO 377

VENDE-F.R por 6:000$, o iii.isniíico
novo c solido predio da rua Josc

(T)omingucs 58, a dois minutos dos
bondes c trens, ua estação do -Encan*
tado. Construído cm centro dc terre*
no, varanda ao lado. platibanda; chu-
veiro, tanque, inste».\ ção electrica e
gaz. Ver no mesmo das.8 ás 4 c tra- TTENDE-SE uma macl.ina de es-tar com o sr. Carnio, a rua do Ro- I Vcrevcr; na rua do Mercado n. s.sano 99, das 10 as 6. (3675 N) R (_Ii0 rjj 5j

VEN-DE-SE 
urgente, uma casa com

tres quartos, duas salas, água,
etc.,_ em Jacarépaguá; na rua -Dr.

(Cândido Benicio; ver c tratar na rua
Capitão .Menezes n. 81, com o pro-
prietario. (3j20 N) S

CONSERVA A BK^LEZA DA VISTACura e pswüie toda a inílr»3!iaação
ÚNICA PREMIADA MA EXPOSIÇÃO N«CIONALC,E 1908

A' venda em todas as boas Pliarmaolits e Drogarias
.*wn«t*i*A ií nivi  __ °..DEKOSITAiUOSgTkaIís^ GRAMADO & C. HIO OE JANEIRO

VENDE-SE 
um predio novo, pro-

prio para familia de tratamento,
com 3 quartos, 3 falas, cozinha a
gaz e lenha, jardim na frente c bom
quintal; preço 24 contos; trata-se
na rua do Ouvidor 108, sala 3, com
o sr. Cândido. (K 3136) N

VENDEM-SE 
prédios novos, com

( 2 quartos, 2 salas, com bons
uintaes, a 7 contos; trato-sc na rua

"tTENDK-SE 
um esplendido piano-? pianola Steck, novo e perfeito,modelo srande. tocando 65 c 88 no-tas. de particular; trata-se, por fa-vor. avenida Passos 34. (2780 O) b

"•(TENDE-SE um automóvel Bcnz,V garantindo-se o seu bom tunecio-
namento c com todos os accessorios

111.....111, 4 j como»! iram-sc ti.i rua ¦*"£ ',"_?! 
i™4^"" .das,3 *«

lo Ouvidor 108, sala 3. (R 213;) N j _„j,r 
Urie a rua do Ko«»no 66 i-

| ÀtiUA U COLÔNIA |Y«
}\ Is reis o 1

SUPERIOR
nbo e to.icarlor:

N DEM-SE tecidos de arome
cercas c gallinheiros a 600

metro. Fabrica dc gaiolas cratoeiras e artigos de arame, aveni-da Passos. 104. (R 1936) O
Para >>nnbo e to.icarlor: SS I" _„„

1 litro 3$5oo S' VENDEM-SE ferragens.- de acou-
I \a litro 2S000 O - BUC c?m«)!<:t0. armações, balcões,

Pharmacia Medina «ÍS copas- ollms' ,uJo <lue se precisa
ÍÜA LLUZ DE CAMÕES V CI" "ma íaSd c<"n«iiercial; curniitra :c

Urso de S. Fra»»".™-' @ na cns1 ^«ej-cloiicúica, rua Frei Ca

\TENiDE-SE uma bclla propriedade
Boca ¦

jjt neca ti. (2644 O) s

X7-ENDEM.se por preço muito mo-v d.co cm razão de viagem, os se-com caía c terreno, na Boca do j gumtes moveis quasi novos: mesa'Matto. I.ins dt Vasconcellos, mais ou elástica com tres taboas. seis cadeirasnicnos com 4.roo metros quadrados, austríacas c um guarda-IOtiçá'. Trata-vivenda dc gosto c lugar mais alto, : se das 7 ás 9 1 |a da m.-inliâ ou dastendo vários frutos l|.dd anno; In- '7 noras e.u deante. á rua Dr Fa--forma-se na rua Senador Pompeu, 94. In-!.-! da Silva 11. 7, estaçín dó Ria-
(3504 N) R ; chuclo, (350_ o) s

TTENDK-SE uma inobitia de quar-V to, com 7 peças; para ver e tra-
,-• ¦ \ii wr«- "'•J'1"'1 <k> Thcatro 37, A La<& 2899) N Maison Kouse, (36S3 O) R

V- ENDh-SE un. bom piano, jaca-» randa, Pieyel. grande formato,
perfeito c garantido, por 8;»S; rua 7Setembro 215, relojociro. (3248 0}S

S
H
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H
a
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E ao 'iraesmo tempo que .piloinunciava estas -palavras designava com o
ideuo lum tra-nsoutite <rue atravessava .naquelle momento a -praça a uns trinta
tou quarenta passos de distancia, saimlo da. rua na -esquina da qual era si-
tuada a casa da viiuva iBèjtti,

O saltimbanco vivamente, dirigiu o olliar para lo ponto que lhe era ai-
dicado.

-O homem designado desalpparece'u iraipidamiente ma próxima travessa-.'Era com effeito o cavalleiro de -Klollac, que acabava ><k ter com iMagda-
lena a erítreviista, a que íos nossos teitoTCs assistiram; m.as Btílplu-gór não pou-
dc já vel-o s^não dc cositas, e nfío o reconheceu.

Ora adeus! pensou olle. Se o cavalleiro estivesse aqui ha muiUois dias,
não poderiia eu deixar de ter tido iríoticias d«etle...

Ne entretanlio sentia-se domi>nai()o por íuma inipressão desagradável c o
seu .soceg-o de espirito estava .perturbada.

Correi ambos em seguimortlio daquüllc inidividuo e itrataé de saber
onde vae e o que faz... ordenou elle a Grão diAmor e -a Jacqucs. Eu recolho
á casa com a ferramenta.

Fique descansado, patrãto. respondeu õ palhaço, satisfeito por ter con-
seguido abalar a incredulidade do "grande iliomcm'. Verá que .rada ha de
escapar-trie... >Ah! em boa -vista initiguem me ganha!Pois eu também posso gabar-me de que .tenlho boas pernas, aceres-
cerltou Jacquinet.'E emquanto o palhaço c 10 -rapazinho partiam cm segtiimcnto do cavai-
kiito, Belpliegór .regressava, á .sua agua-furtada com «5 espirito agitado tielo
present-imento de um perigo próximo.

XVI

Abençoada mentira
_ «Dopois >da soena que se havia passado entre ella e o cavalleiro de Rollac,

tinha-se 'produzido >uma brusca rcacçãio ma pobre Magdalena.
• ü. ®,15rajuie estorço, que fizera sobre si própria para expulsar o tentador,ttriha-lhe exliaurodo as forças, a ponto de precisar procurar coragem iu-nto

da cama da filhinha en forma-
A creança estava dormindo tranouiHamente naquelle momento1.

4 A pobre mão e tocou muito ao de >lcve com os .lábios a testa du peque-nina, e, receosa de a accordar, passou ato compartimento cairanum focha-ndocuidadosamente a porta atraz de ai.
Ali, assenfoij.se em um ba>ndo. >tírou da algi-beira algumas moedas de ora-ta e.cobre e começou a cortal-as. ao mesmo tciripo que dizia de si para si:Dorme, anjo adorado.. Ha de fazer-te bem dormir, tfenhr» <«=sa es-nprnnm Ali! r.«. n..A _/  _. i.» ., * . 'Ir v"31- *--

':;i"-isii

f-À

t^

^1

perança... Ah! se pudesse chamar aqui o modeco...
Vejamosl creio que não

Mas... dez francos!..

Iii

. , --,.-.— :.-- me enganei 11a couta... estou de tal modo agi-itada, que -nem mesmo sei bem o qne faço. Quattto, cinco, seis... mais vinte ,
sete francos! Eis o que -neste mtemetfto coivstituc toda a nossa íortum noPasso-que em casa do duque, em nwha casa... -Não, -nem que^o pensa?" em

mÍ^Lw?o°Í°S? 
f0Í ^^P^O s.íbitamente 0or um grande cuido,

tipj 1 í a estra:r',c<;el1. violentamente, «o se acabasse de ser surnrehendKla ra flagrante, dclioto de k-ntação. e achou-se face a -L4 com 
Pseu

mando, que nao sentira entrar, ,tão preoecupada C3tM* x-lla. ^
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IO CORRETO DA MANTI.l — Qti.ntft-fHrn. 2fl dc Abril «lc 1017

pi 
¦ 
r* 

* *¦

iBII«!WII*,fWllil»«l«!

CARTOMAKTK 
il, M»rl» Rmlll»,

f (rlilir- ¦ i» do ii.. i • ror-
ni|»l, .......L. .•:. riclo cl-ru, nuliie.»
« j.n»o, turno <* nui» ,...(. . i i «,im
I-...li:.¦¦•>,, cum ...illiai-a il» cur«» «ei-

ii. i>, uni...... ' ¦¦..iniiiticiarii i.
) »<!.¦.:- íiniitiiu tto Interior p íòm iU
cldiifc, ¦ ..i.í.iii . por ..ii, » ui • |nc<
m:... .1.,» i'.»...,». ui,..* nrat* B*n»'
i". R ru» «le : ...!.. (,uii* n. f|, jtirt»
lll .. uv.i.l-l, 1(10 Hl .... , '.. I. |.
Mall.i 1 ...il., ¦ .. . .11..!........ nula
popular cm i. '.> a Itra.il i.i.m J

MIA —» Irei .l..i..iui,i. »n ponta
o liora .1, i........ -.1... . i .. ....

<¦'»• «) J
c
Ciinri-iui 

nn. i,.n...,i-., |*« ,,.,,i
qllcl . ..-.n.u; in.1 .1., A -n„l,|. ,

O, l.i., J* ...,'t.i. ti-.-, fi) b

COSTUItA 
— T»»»w cum per.-l-

(in . 'i.Ê.N.i.1, por preço lui.
Ultimo, Cnitiimt» ue I' i ... 1...1,
1I0 --.:): ile . .-¦¦.. Unho ia*, ..-,
«aia» 1, nu Acre 11. 1--. ¦• nnilar

Ltinoi,Mme. («".S, lt

D

T\ÕÍ8 oliimno» d., 4» anuo, da K«.
1/ colo i'..i> 1..!..... 1. com pratica

iln rn-.,».,, preparam raiiiliilaina ., nia<
111.11I.1 i..,.|iiill., i.-..'.,i, c il'o, rm
iln-», nu i'.'in. ul..iMii-ini-, rxplicsçft>i
¦olire nuih. iii.,n. 1 ,1, in, ni.,1. Cariai,
a A. o II., .I111j1.l1-, & portaria ila
meima Kicola.  (5189 8) J

DINHEIRO 
—Kinpreila-»e «ob liy

potheca*. intli Im ¦< -., rnnntcpiof,
l.riiinuv.iii.i-, etc,» juroí módico» e
rapidez) trata :<• com Sou¦¦..; largo
d» Carioca 11, 17, »ob., tala n. a,

U6j8 S) U

INIIlvlHO —Kmprc.t»-ie Mb for»
potheca» ile prrilinii, a Juro» ile

8 a 1 j"f no .uni.i, ii.-iiii-r obrai, o
panam-te Impoilo» cm atraio; com-
pra e vende predio** tratar com a
•r. Moraet, a rua da Av.mil,!. . n,
117, 1" andar. (S)

DINHEIRO 
aob liypolliecat, Juro»,

cauç."i, de oiiollrc», mercaüorlai,
etc I.. Moura; li..-.mu n. 170.

(MU 
S) J

D 
IN H Kl HO, para panar imposto

predial c aob alugueis üe prr*
dioi, emprcita-ae na rua Com cri no
P- 09. (2333 S) J

DINHEIRO 
»oh bypotlieci» ile pre-

di..-., ICin C( -1111111*.'-..i,; I 'iiiKU.u.i-
na n. 47, (,1JQ3 S) lt

ENCADERNAÇÕES, 
na rua do

Cotovello 11. 30; perfeição e liara-
teta. (jao4 S) It

IpSTRANQEIRO, 
norte oraerlçano,

J dcieja alUKar um quarto, limpo
c arejado. com pcnsUo, no centro,

fi-riM 
da Avenida, em ti.i KoceKadu.'ir.,., módico. Oífcrt.19 para D. I. .

neste jornal. (i'.',i S) II

geoffrepbfa
oda», dia*
iu n. lar.
SM S) R

ENSINA-SE 
portu.

e arithinetlca. a
Tratar: S.
ovão.

r&LLV, K5
I7.M 

cnua dc um caiai «cm lilhos,,
j nliinaie a ..nu..., nas nieiina»

condições c dc tratamento, magnifi*
cos nponrntoí,, mobiladoa ou mio, c
¦e lhes fornece npttma pcnsUo' rua
l* de Março n. 90, 3o andar.

(.l6jo S) S
i... ,-. 

ES. 
W. — Ncrocío sério — A

. Tessoa que escreveu a estas iui-
cEacs, assifímindo com a letra L., queí<ru enviar mata uma carta ás mesmas
iniciaei no "Correio da ManhA", in*
dicando com clareza onde poderá slt
procurada, para tratar, .¦¦•mio as con*
díçõcs offcrccidas de todo atirado do
annunciantc — E. S. W. (3580 S) R

SCRIPTORIO — AliiRasc um ex-
celleute, á rua do Rosário n. 17a,

ic andar, com direito a luz e tele-
plionc. (,|6jo E) J

I^AMILTA 
que se retira, vende su-

periores moveis iuctustvc rnachi-
na gabinete, completamente nova. In-
íorma-se á rua tia Carioca 11. 51, i°
andar, com o sr. Lessa. (3429 S) J

GRANUI.OMA 
VENERCO — In-

tercísante trabalho do dr. He-
raclydes de Araújo. Treço io$ooo, na
Livraria Alves. (3683 S) S

HYrOTHECAS 
Te prédios bem

situados, cmpresta-sc qualquer
quantia, de s contos p.ira cima, aon
juros dc o, 10 e ia0!0 ao anno. Com*
pra e venda dc prédios e terrenos,
módica commtssSo. Trata-se todos os
dias uteis, das 11 ás 17 horas, no
beceo das Canccllas n. to, sobrado,
Telephone 1020, N.— Ismael Ãlotta.

HYPOTHECAS 
na cidade e sub-

urbios, grandes ou pequenas quan*
tias, juro módico; ha capitalista. In-
forma, por favor, o sr. Pimenta; rua
do Kosario 147, sobrado. (2913 S) J

INVENTÁRIOS 
c habilitações pa-ra montepios; ndeantando*se eus-

tas, com Souza, largo da Carioca, 17,
eob., sala n. 2. (3639 S) K

IMPOTÊNCIA 
— Qualquer que se-

ja a causa, recente ou antiga, o
Dr. Vallapão, cura, rápida c radical-
mente, por meio dc um especifico
vegetal inotícnsivo. Consultas das 4ás 5 horas, na rua Buenos Aires
"¦ 234. (3248 S) S

MOTORES 
electricos de i|2, 1, 2,

3, 4, c 12 H. P„ trifase e mono-
face, moinho Knip para café, peque-
no „ Brande. Venilc-sc a preços liara-
tos. Praça da Republica 195. Tel. n.
3285. (M 5285) S

MME. 
CICY — Cartomante, diz

tudo com clareza o que se dc*
Bcja saber, realiza trabalhos por mais
diíficeis que sejam, para o bem es-•tar; na rua Buenos Aires n. 297, so*
brado, antiga Hospício. (2777 S) J

MODAS 
¦— Fazem-se vestidos pe-los últimos figurinos; preços mo*'dicos, á rua da Asscmbléa n. 27, in

andar. (1676 S) R

DR. EDUARDO D12 «MAGALHÃES
Trauiimni» it'i ttaen*»» retiflil*» >la n*ll- e rniifu»»», .ilccr.» e

itimiirr* canocro»..» «nliriilimo, =.; i....» e ... .,;¦!.. . liy.prpeU,
iifiirm-ilieiiia, »«ilim* ij fr*i|ii«>a, piilinontr, Clinir* mclla ttcral,
D*l 14 li», rm ilram-, á ri» 7 Ho lembro, jrí, Tel, 4«H C,

Canoilu», »pplltíiç,"c» de "K«ilium" e "914", âi 10 hom, a pre»
•.'.'. 1..1 i.i: ••¦

«c»ia-ncl- — WJAIA DI! OOTAJíÇQO n, **?
 Tflli 9JI SUI. 

MOVJ.18. 
plana», mrl»«i, cfM»«.

aiiiimii.Uilc., «I*,, ele., cauiiiram
»p o p»s4M liem, no beco iU Carie-
ca aH, cum Pcrnamlni Hlephon» |"tí,
Nnrlr. 01» h-

M OVKIÍl — Compram-!. inilMl,
chiai n*otiÍl4ilri, i.lijcfii.* d» ar-

ir 1. c.rripli.iixa, piani», louçaa, bioji
»c«, laprcirlai, eir,, iiegoci» ilcclub
doi na i i-» AdrUno, i.m praça dui
1...,, m -!¦¦!. ¦ rt» 5, rtqtiimi da nvriM<
ila I...I... . 1 i.-.i. 11, ua, Unibnn »c
vnidnn moveti e colcnoarui t«tr*
phntie Central uoi, <ioj8) Ü

M0VRI8 
— Compram-*»? morcil

, uwiliia, ca.at luleira», il.irinllu
rio», cic.j iiauani.e brin, na rua He-
ni.' 1 ilnt I'.. ¦¦¦ , 1 ¦ 1. .1 •) • 'li..'
8m, Norlc, (17jjfgj II

MOVEIS 
.1 -..•!..-. ™ C0lll|.|.illl ,r

mablllailoi com iilclot, avuliot,
piano», ¦ 1. , rua henudor U-intat 4].
I'.. Ribeiro. (J4JI S) I

MME. 
SILVA — (iranile cario-

tii.iiii. rutrauifrira, trabalha com
caria» mciiai, clicuailu» lia dia» d»
I. ni .il-iii. dia u prrarutr c o futuro

o ili con.ulia» .Ij . :• &» a. arB; 8) S

FATIEM S

Com loitai de alumínio, fibra e »Ç0
para tcnlioiai, homem e cicinça»,

OASA GHAO TUnCO
OUVIDOR 96 — Tel. Norte, 4034.

MACHINA 
dc coitura — Vende-

»c uma em perfeito estado, por
preço barato; rua 1't-a.tua de Uarros
11.64. (1.88 S) S

MACIIINAS 
44 por 20, de caicar

c dc fechar, vendem-se h rua da
America n. ai, a'- andar. ( u/. :-» K

MME. 
SILVA -- Grande cariu-

mante cslran-jeira, trabalha com
cartas «renas. Uíz o presente c o fu-
turo. tJ.i consultas das 8 da manhã
;'im H da noite; rua Buenos Aires (an*
tiga do Hospício) ti, -.ti. (3570 S)

MOÇA 
ou moço, com cxcelleute le*

tra c referencias, carta dc fíau*
ça, precisa-se para itervtços dc con*
suttorio; rua 7 dc Setembro ti. ¦*>.

(J530S) J

MODISTA, 
perita de veilidoj c

tailleur, ensina a cortar c armar
no manequim, sob medida u por figu-
rinu. Vae a domicilio; preços hara*
tiisimos; recebe vestidos a feittu; h
praça 15 dc Novembro n. ,12, lado do
mercado velho. (3609 S) J

MEYER 
— AIuk.vsc por contrato

vantajoso, a casa 11 53, da rua
Anna JJaruosa. Trata-se na mesma.

(J44I S) R

MOIHSTA, 
fai vestidos de seda,

cassa, costume», borda a saula-
che com perfeição; rua Uruyuay n.
«o. (3579 S) R

MMK. Consepcion, participa, quemura na rua do Cattete n. 46.
(3.142 S) R

MME. 
Vcltrances, lecciona cario-

maneia. Breves, talismans c to*
dos os trabalhos dc sua profissão, a
todas as pessoas que queiram apren*
der, das 11 ás 7; rua dos Inválidos
n. 14- (3691 S) R

NA 
Avenida Mem de Si n. 41, so-

brado, em casa de familia, alu-
pa-se um quarto, espaçoso, com duas
janellas de frente, com ou sem pen-são. (259,, S) J

NA 
rua Visconde de Santa Isabel

n. .141, vendem-se 2 tinas gran-de» dc cimento, com palmeiras c
mesa, para jardim. I3305 S) R
"VTA rua Maranguape 16, dá-se cs-
-Li plcndida pensão a mçoos de trata-
mento. (M 3249) S

OURO, 
prata, platina c brilliantcs,

compram-sc c pagam-se bem; rua
dos Andradas n. 15. (3334 S) S

OFFERECK-SE 
uma moça para cai-

xa_ dc uma casa cominercial, sen*
do actíva, sabendo portuguez, geop.,
e aritltmetica, exames do Pedro 11;
rua S. Januário n 121 — S. Chris-
tovão.. (3513 S) R

OUARTO 
de frente, na praça 11

de Junho, aluga-se por. -:5$ooo;
só a senhora séria; informações na
praça 15 de Novembro 11. 32, lado
do mercado velho. (3610 S) J

PRECISA-SE 
falar com Firmliío

Dia?, da Silva portuguez, perten-
cente 00 Concelho Villa do Conde,
para interesse uo mesmo, á rua N.
S. Copacabana n. 544- (R 3194) S

DSNMO
J. mclliar no itiiifL
nece a ilsmicilioi KuMrja mi

MONTEIRO - V, a
iiitllinr no «fiiern ¦ lambem ler»

17404 ii) J

1JKSSAO 
— Foriifc-.»» bem Irll»,

, ij* raia de família ... .-.1 .. na
rua lluarnue "« Macedo n, 71,

(jiSrS) J

1»i>- 
ui ., jour e pleol, J">. rílt,

em i|iial.|iirr faienita e i|uali|iier
friiin, com piomplNiioi rua ila. Ca-
rioca ti. io, «obrado, (J)4»S) J

1)'"' lltoeOi lltlga.M melado ile
caaa, com eleiritida.le, a um c>,

»4l «n.i 1.11 ..,. ma llapampr n, fu,
IJW SI S

|>Ri;CISASI. ile «m «ablnelí «Im-
l Uno para «cr oecupado j veie»
pe»r «rtitana. l)Au>av i.-in. > ¦. , i i
rantUa ou fiança, Carta» a M. M .
neile
local

jornal, ilcclaiaiulia caiullçtei.
e preço, (jói.S)J

1)IANUS 
— Afinam-» por 6$ooo c

conctfrtanvac (>or preço-, baratii-¦'•.'¦ Chamadua a rua do lloiplcio
11. 16a, papelaria TcUcIra, pro«lmo a
iu* <lo» Anilrada». (j6ali S) J

IJHEC1SASE 
de um quarto no cru-

Iro ila cidade, para ilcicantn du-
¦ 11.i. o illas propuila» a Allrr.l.i,
cihs potlal 771, (344J Ej H

AUARTO —- Aliica-si. uni' íriii 1'iiüii .ii- riiiniiiii, a mo.
¦;ns Moltfllim, nu rua Miiiiritv,
Slanjtue, nu Imlu d» ihiiIkii
('¦¦iiiliHiililu do <»«/.; Iniln-.!'
mi 11. 00, (S 2701) S

f*V*ART0 — Aluga-«e em cata de
vjfamllia, 11111l1il.nl», 55I0110, dc fren-
te, ti rapaic* do commercio; rua Kii*
cliuelo n. 3*J, 10b (j'77 S) R

KIKA 
ile um par dc botori para

punhos, de ouro, com um dliman*
te, que devia ¦ • u ¦ ii • - no dia .-'-.
fica transferida para o dia 15 dc maio
próximo. (3.141 S) J

|1 Sy|iliil|n, niolestiiiM vr-R
B nci-oas •* iln pollc. bj

I Dr. Ilelmira Valvcrde |
p DOCCntO ila lacllliliiilr c 53
U ila Ariiiloiulii du Mr- R

|i ilii-iiiu 3
n Ti-afiiiiii'iilu rápido dosB
B estreitamentos dn urr-y
H fhru, gonorrhfitu; cystl-H
«•«•ri, hydrocelès, ddiillilu-l
9 de irci-ai, liciuorrhotdns, B
I etc . Cniisiillas du 1 ás 5. Q
j I.urf-o iln Carioca, 10 K

Cum iini...ic„ii.,r,i d» Julna,
liit-luii a U..-I.I'-» ii'..--.

ir. Im. ç c • O 1 Al *''¦' ''• *"'"' l':' " .•"'",,'''i" >mU
I travessa O. rratlCISCO O e IU popular «• n qtto niali ..«rato vende.

\' |. >. ,\ .-ii ... . nmiletl» • ti'
\ ria, irm «ru «enrico de .lia, »c

ceil» iirnteiçlo
ciloio. Cana» a

li ienhor lèiio
,Sinr,, nrile jornal-..

tjMn S) R

raço;

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
Vl.lHIA.SK 

meiade ile um lohra-
ilo. ii canal •!« I. ,i,in...i... cont-

laudo ile comm»iln« de (reme t in-
leriore», «ala .le jantar, coimlia, ler.

rrcl Caneca n. «í, «obrado,
(J7M K> lt

Al 
i i :.\ m •.: .-. ,i|.i. •,...-, piopriut
para nicdiro, ilemiila, etc: A.-

«emliléa 79, »..¦¦¦ ..:.. ii.-.íl.i R

A: 
' ..a i um Quarta mobilado,

cm caia ile familia atieiada: ma
Silva Manoel n. 134. (3704 K) R

AI.UliA-SK 
um c ..u.lr primeiro an-

dar corrido, acm dívt»i.o. próprio
para companhia, medicoi, officlua de
moiUt, cicriplorio» ou outro qu»li|Uer
iiciiucio; rua da Carioca n. 48.

(J7o» E) U

ALUGASEboi, rm
1'aytaudu', n.

quarto mobilado,
novti dc familia;

(37JO lil R

A LUGA»SB um bom quarto com
V\ duai janella». por *is$ooo. na rua
1). Manoel n
h* 1 j borai,

Í1..1.1 »r dal
¦(.17-''.K)

OFFEREÇE-SE 
uma irnbora par.»

COlturctnt) corta c faz qualipier
contura. K* prrfrrtvr| em cata de fa*
imli.i, podendo faxer algum. Krvtçoi
levei. Quem preciiar dirija-ac por
favor, & rua Hambina n. 157 — Ho*
tafoiio. (37JI II) R I

PAW.PA im

PAKTOS

MNflí. DAR»
om

.. in
Malcrnitlnilr, (rala tia» molcuij»
do mero • evita a graviiln, Acccíia
pailurlrnlci cm i>ema\> . nlleiide a
chamado» a miilqurr b... ,. .. ru-
l'rcl Caneca mj, tobrado, '.'elephu-
11- 1 ¦-•• 1 Centrai, (S JS*S

e moleill»» de
mulher. O IIR. II.

DF, AM.11 Ai ia cura corrimenloi he-
tü ¦'' i; * t> • ¦ ¦ -¦ itiaptnaâca; de modo
•ímplci, evita a Kravldci noa caioa
n..ii. ui.n, faiendo apparrcer o ineom-
modo acm provocar bemorrlUEia,
Iraao como enfermeira mm. I05S<
1'IIINA '.\l I.IMin, 1 .Iln,, do
tloapital Clinico df ilarcclona; mn«
aultai I11t1.1t, uratia aoa pobrea. Ac*
ceila clifntri rm |ien*ao ('omullorlo
c rrtldencia, (ua do («avradlo 11. 111,
«obrado. (6147 S) I

Mm».
Fran ci» ca

Reli. .I.pl.
mada pela

F. de M
dc li.ni.in, f«« appirecrr a meniiriia-

S&o 
por proceno iclentifico c »rm

or; trabalhoa Karautidoa c preçoa
ao alcance dc todo», arm q menor
pcrl-n para a aitidei traia de doen-
çaa do mrri.; rua General Cantara
11. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Comuliai ura.
li». (S 83)1

PARTEIRA

1)RECISA>SF. 
de uma

ca c aaariada, para
ite uma crcauça dc
Mu. ii,.-. Ai 111 11. 357

menina bran*
tomar conta

i aunox; i rua
aob. (3701 C) R

PRECISA-SE 
dc

rua Dr. JoSo Kícardo n
uma creada, ua

n. km, ar*
(3719 C) K

IJKKCISA-SE 
dc um menino até 15

anno», para limpe» dc nalilnctc,
á rua K;ti|»;.i 41, sobrado. (3703 C) R

1j>RECISA*SE 
dc uma creada bran-

ca, para todo o serviço, pnra pe*iiiiena familia; Fcdro Américo 8oA,
(Cattetc). (372a C) R

MÉDICOS

Í>EFORMAS 
a 2$»oo, forma» de

V arroz em cores, a 5$suu; bran*
ca, ('¦?¦ e ?> : aó na Maisun Mu*
guet, á rua Sete dc Setembro io}.
Xclcph. C. 4*87. (924 S) R

SENHORA, 
procura commodo cm

casa dc senhora só, ou de peque*
na familia de respeito. Só serve na
Tfiuca. Resposta por favor, no cs*
cripturio desta folha, para M. Ke*
^emle. Í33IQ S) R

SALA 
de frente, esplendida, aluga*

se a raparei rua do Rezende 76,
casa dc familia. I3380 S) S

SALA 
dc frente mobilada c inde*

pendente, .ilii;;.i--.- cm casa dis-
creta e socegada. Cartas nesta folha
•1 Jilda. (3471 S) 11

SALA 
c quarto dc frente, com pen*

são, alugiim-sc á rua Senador
Dant.as n. S.-, cm casa dc familia de
todo o respeito, a casal ou a, cava-
lhoiros dc responsabilidade; também
se recebem pensionistas. (367.2 S) R

SENHORA 
de familia, =8 annos,

brasileira, acecita propostas para
um accordo semanal, com pessoa dc
caracter. Cartas nesta folha, a — T.
A. P.   (3585 S) R

SENHOR 
de todo respeito c serie-

dade, deseja conhecer uma viuva
sem filhos, dc 30 a 35 annos, clara
ou morena, sem compromissos, scris*
sima, modesta e dc alguma instru-
cçSo, mesmo sendo pobre. T 1u1.il es-
crever não sendo nas ditas condições.
Cartas por favor nesta redacção, com
informacf.es e indicando claramente
onde poderá ser procurada, a Beirai-
ro Gentil. (J 32Õ4) S

DR. 
Américo da Veiga, eipecta»

lista em pcllc, syplulis c urcthra,
(corrinientoa). Tratamento r.apidu; á
rua da Aiicmbléa u. üB. (abo S) J

RAIOS X para o dias-
nostico c tra-
lamento das
doenças do

.__,».„,_,.,„__ __ estômago, iri-
WL-WLmBlEMaExHnVBR testínos, fi-
gado, pulmões, coração, rins, ossos,
etc. pelo DR. RENATO DE SOU-
ZA LOPES. Preços módicos. Rua
S. José, 39, das 2 ás 4,

KS.!i*;i,*.*,S*i*3i-ra!.^^

I DR. ALVINO AGUIAR 1
?. *|
ri Especialista cm moléstias do Ji
«-stomagp, rins c pulmões. 8
í* Tratamento das anemias, de- ™
ÍJpauperameiito nervoso, etc.
^.Molesiias de serrlioras. Con-
fistiltorio: rua Rodrigo Silva, -
85; teleph. 2.271 C. Das 2 i
ij ás 4 horas. Residência: rua í
«sdo Rezende 58 A. Teleph. ;"
^4265 

Central. (8502 J) |í

grátis
Faculdade
medico c

Tclo
Dr.
Luiz
dc

Lima
Medi-

operador

olhos
TRATAMENTO 

pelo magnetismo.
O dr. ValladÜo dá consultas c

trata por esse systema, na rua Buc-
nos Aires 11. 234, das 4 ás 5 da tarde.

(3246 S)_S

rpECIDOS dc arame para cercar c
X ir.-illinliciros, a ?6co o metro; na

Avenida Passos n. 104. (1937 S) R.

UMA 
única applicação do Fragnl

(pó),, tira instantaneamente os
suores fétidos dos pés c dos sova*
cos. Cura assaduras, brotoejas, frtei-
ras, etc; no Pare Royal c na casa
A Noiva, á rua Rodrigo Silva n. 36.Caixa, 2? Pelo Correio, 2$-ioo.

(2622 S) s

t&&t^4}$&ÍS&ÍmmmMBmmvsm
\wi-wmmmiwmMiMimMmm

Bittencourt, da
cina ila Bahia,
especialista em
moléstias dos

ouvidos, garganta,
nariz o doenças da

pelie
Todos os dia-i das 3 ás 6 horas

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. 36.
i° andar (entre Assembléa c Sete de
Setembro). Consultório perfeitamen*te apparelhado com todo o material
preciso para os exames c os trata-
mentos constantes dessas cspecialiila*
dfs. (J 3784)

Ficueiredo, me-
Analyses chimicas. Exa-

mes microscópicos do sangue, fezes,
urina, etc, etc Laboratório: á rua
Marquez dc Olinda n. 104. ICscri*
ptorio. Consultas das 5 1I2 ás 6 i\2.
Avenida Central n. 175. Tel. Central
5799- (839 S) J

GRAVIDEZ
vch.» nntiseplicas. Sao inof-

hvii.i-sc
usando n«

ll-ll-IV.I idascommoi]
feito aeRuro. Caixa com 2;
vela», «juiiii. Pelo correio
mais fi, 10 rei», Depositário:
praça Tiradentes n. 62. 1'liar
macia Tavaret. '1504I

VmWJWJV

Professores
e professoras

FRANCEZ,
PORTUGUEZ

1'rofpssor com longn prati-
ni, tendo residido durnnto

quatorze nniios 110 rst rancei ro
onde se Aperfeiçoou na lingiiii
friincezn — nccelta lições em
.•anil dos alumnos ou em col-
leglos. Curtas na redacção des-
tu follm puru o professor A. C.

(J 2757)

"Surcl", a Maravilha Para
o Vigor Perdido

Um» dticouirta titraordinaria
Nenhum outro acontecimento du*

raitir citicoeuta annu» prmtu/iu maior
rilfit» sobre o nuiuuo do que a de»-
cobrrta do "! t- • i Sorri" ijue i uma
1 ..iii!.h:.... ,,, nova a icicncfa medica»
K.le Kllvir |i|odu« nm cllcllo • >n ,

"V. S. teri ainda mal, vigor do quena aua Juventude^'
ordinário nobre todo* oi centros ner*
vmo» do corpo, auginentando a (orca
Rc11ft.1l dc um modo lurprelirudeuic,
c rcitaurandoa em muiloi liotnen»
<|Uc itm citado impotente» por nn-
noi. "Soréi" nilo contem ingredlen-
lei iiiiiin,...... nem canlliaridai, da-
miaiia 011 .piaeiquer oulia» lulistan-
cia, Inefficaica, lauta, veie, uiadai
para o mcsnni fim. O Klixir- con-
tem ingredientes vtgciacn «pie nílo
comliliudu por meio dc uni procr.so¦çcrctp. Comece n uiar "Klixir So-
rei" hoje c realize einlim que V.
a, piiMuc nm vigor de que nunca«iinliou. fioie unia ver mala a glo-ria de uma perfeita virilidadc. "Eli.
xir horet" também c usado por mi*
(bares dc -.¦¦•.s-oa-* com rc»ultad<»s no*lavei» para neuraitlienia, tadigo meu-
tal, cignlameiHo iictvnio, laitio, uer-vo5o, e debilidade geral, Eit.i c «ua
opporlunldadc i Approvado pela Di-rectona da Saúde Publica do llnisil.
Fabricado por Jean Komicou & C.«,rani. Londres, CIiíciiro. Vendidoem fraitoi hermeticamente frchailoi,
rm todas as pharmacias c drogarias»
Granado & c», Drogaria Pacheco,R. Hei» í.- C.«, Silva üomes & C.*,I-rcirc Ouimarâea 4; C.« — Kio dc
Janeiro.

Collegio Barcellos •-£$ nndy55;
largo da Secunda-feira. Cursos: pri-mario, secundário c especial de pre*
paratorios, ás cicolas superiores. In*
terno, 50Ç. Semi-iuterno, 30$. Kxtcr-
110, 10$, 15$ c 35*000. Tel. Villa 11.
373a- (1431 S) J

ESCOLA AMERICANA
Fundada em 1899

Sem puffs nem alardes, vae cum*
prindo sua missão

Pecam estatutos e avaliem
RUA AUGUSTO NUNES N. 53 —

T. os Santos e filial — RUA
DIAS DA CRUZ 377, Meyer.

Escripturação Mercantil
O guarda-livros J. Tavares da

Costa lecciona esta matéria em
sua residência, á rua Pereira de
Almeida n. 77 (Maitoso).

(M 3132)

77<SCRIPTURAÇAO MERCANTIL
X.J por methodo pratico; ensina o
nrofeaior Mario Pires, da Escola dc
Aperfeiçoamento, em aulas partícula*res, á rua IJr. Maia Lacerda n. 65—
Kstacío de Sá. Diurnas c noeturnas.

(3325 S) R

DO E5T0MAS3. IN-
TESTÍNOS. FÍGADO e hesvo-
qiq DR. RENA TOm — de SOUZA LO-
PES, docente na Fa-
culdadem Exames pe-losraios Ü, do esto-
mago, intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Tratamento da ar-
thma. m- Rua S. José
39, de 2 ás 4. Grátis
aos pobres às 12 ho-
ras' A 326

QUEM DESEJAR
veM« livre doi alraioi de vida, ai-
trair amor c bon* nríoiio*. trai.tr
dc doriwa», ohltr cmprc"o. e 11 qur
drieiar, por mau dilllcil 'l»e **\*>
por iialwlliu» «clrnliflcm c garanti-
dou rua do Cuneilino n. 7. P*"'0
da filacao Ouinllno lliieayiiva At-
irnile lodo» oa diai c em todo» dj
Kiudoi. (JIH.1.S) J

Duchas uiaitui,eiu, etc. In*
in-i' rii)iloilic«a-

pico da dr. (luilavu
Arinbruil. Pnceule
da Faculdade. I>..fn-

ça« do cátotitago c iiileütiuo, nrura*-
thcuin, arlhritUiriu, oltc*idadc dinhrte,
etc, IV / á. ii da tuanlia. Rua a*»
nador Dantai, 48. (4<l S) J

Juventude
Alexandre

Kai com que o» caliello»
hrancoi fitiucm orcoa, ..."o
queimai nSo mancha i pelt-,

A luveii'iide Alexandre de»-
envolve o creiclmento do ca-
brllo e exiinaue .1 '.-.i*pn com
trei appIicacSet.

Vende-it ^m iodai II oer
Imii irias. iiinit.ii,ii'ias e trona-
ria» — Preço 1*000.

1 — ¦! mm unmimu*mymÊÈÊWtmim*mmm--w.\l

HEMORRHOIDES
Cura radical, por inicrvencüo

srm chloroformin. Dr. vou Llollin-
ycr d.i Oraça.' Mem de Sá 10, j>
j i|a. Telephone 4810 Central)

LAMBARY A DOMICILIO: -•
1 caixa com 48 lia litro. ITrec;o ao$,
devolvendo a caixa cjns K<-rraü>,
nas iesuítitei canis]
Aut. Rodrigues dos Santos — T.

I. Ferreira & C.« — T. Cos, c.
pelphlm Coelho & C* — T, 719.1'
Tirei & Albuiiucripic —T. 2593, C
Fernandes y Alvares — T. 1471. t.
Coelho Martins & C.« — T. 506, C,
Silva Carvalho & C." — T. 5254, C.
Macedo Porta» fi C. — T. 441.5, ('¦
Machado "Carvalho & C. — T. 3619.

Central.
Kniilii, Kahn. — T. 371, C.
Armazém Colombo — T. 2040, (.'.

Animaes reproducíom
x»ocoer«5oc»«o->oc>oc>cr^^

Importados do í^io

Touros: Hevosford, siíissos o liollniiilo/>1?,
Vaccas: IIiM-oslonl, suissas c líollamle^
Cavallos: líaoknòy (gnrAnliòcs).

¦Mu Ni,'piiitrtoii
llllilIlllCÜ

Cuiiicíroi: Lyiicòln c Roniniory
Aves: ternos Plviiioiidi Jiook, i)

c inglozos («lo briga) o outros
A. FERBÉIRA

86, ESCRIPTORIO, RUA DO HOSPÍCIO N. 86
Aulorisado pela Companhia Exportadora Urugnay.

Brasil
VENDERA' EM LEILÃO

Segunda-íoU'^ 7 dc maio p, (,
— A's 2 horas —•

Nas cocheiras do Ministério da Agricultura
(Praia Vermelha)

gentilmente cedidas pelo Exmo. Sr. Ministro
Os animaes acima referidos, todos puros uor cruo

mento de campo. Livres de tuberculose, vaccinados centra
carbúnculos, bacteridiano e carrapaleados » A caia ura
acompanha certidão de procedência, sanidade e peilígree.

NOTA — Este leilão,,que devia ser realizado en
26 do corrente, conforme as cireulares expedidas, (oi
transferido para 7 de maio, devido ao atraso do va-jr
"Goyaz".

Todos os animaes estarão em exposição
dia 30 do corrente mez.

partir do
D *V7fl«u om)

I ,5$ 110 ci1 feBÉSÉS
cm íj ho

ÂÚnica Curai
Para Gallos

**Get»»It" Fu Qualquer Calló Cahli
Saro Duvida, Dor ou Trabalho.

Applicado em Doia Segundo»
f "Veja ao do quo simples o facll
modo us clIIos cahcm, o som dor!"
Rera lato o auo direi» quando ex-

"Perolina
Esmalte"

Preparado clfic&i r.in o cnit»eíi
mento da peile ! Aíormoíca a t
faiendo dctapparcccr. cm |iuucii
po ('uatqurr mancha c lonmtb 1
roíto íivcllmlaido c rccccitdcudo b>
cidade.

• ras, todos .os dias, para pròvnr •(¦lan:.»
; esta cas.-» i s6ría; sú pagam Utjioi.s
I rios fopeís promptos; trata-se .1 rua
; llarharo de Alvarenga n. -*4, cm frei.
j te h 2a Pretória, próximo ao Xhc
, souro, com CapitSo Silva. Teleph.'-

ne rr;. IVmral. (33,2 £i

fí

MME. JOSEPHINA
Mudou-se

da rua de-
neral Ca-
inaru 211,

rua da Alfândega 13S •
(3508 S)

DRdi
BONIFÁCIO

ico
microscópicos do

TNSTITUTO- SANITÁRIO - Ga
JL oinetes médicos c dentários, func-
cjonando a qualquer hora. Pharma*
cia c Drogam, Ilomoeopatha c Alio-
liathia. Deposito do maravilhoso de-
purativo ELIXIR DE CROTON; á
rua Machado Coelho, 119. Tel. Villa
-1»J;  

_ ^(-644 S) S

pratico, Mr.
Pctcr. —

Largo de S. Francisco de Paula
n. 36. Informações: ás segundas,
quartas c sextas, das 3 ás 6 da tar-
dc c das 7 ás 10 da noite. (S 660)

INGLEZ

IMPOTÊNCIA;
Ksleriliiltulc,

Ncurnstlionia,
Iiisonmias,

Espcriiintorrliúnjjj
Cura certa, radical c ra-

pldn

¦->

VP01I NOVO PHOOKHSÕ
Granilü porfeii..1n. Mais du-
rnbllidade. E, multo mais
baratas 1I0 quo as fabricadas
ató boje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
HUA CAMIClíl.Nü

l-IÜKO. .•;mio
"PÓ DE ARROZ PEROLINA'*

Suave c cmlnfllc/ador, > ii;.;- sa
prndij-ioio segredo dc im»ic (ir*,
¦ada !

Inoffeiisivo complrt.imcntf ;í t*Üí,
(¦f-t»* pó tle arroz reunc lo^* '.t :t
qui^ítos para produzir o embrllt»
muito do rosto.

IfJOOO
iiliamdu

PokXO* ¦tnd» tem*«o «s-tDoi guindo Cetavlt1*
Itúot euhir de um modo doto

absoluto e certo?

PKEÇp ....
Veride-sé cm todaj a-

• perfumarias daqui c th
Deposito deste v dc outro;

ados para ctnttcllc7.'uiicnt*i d,i rc!
RUA DA ASSEMBLÉA i.-j

r" andar, esquina âi» !irj.t> Oi Ci*

Çerimontardc3 
o maravilhoso ''Ofits»

t" naquelle callo quo por tanto
tempo tendes procurado acabar.

Df: Caetano Joráijj-p

Sabão 3IagicoparrtoS
j 

— Nfio ha reclame qttc destrua o
1 acto conaumado. As espinha», os ilnr-
j tliros seccos ou lumiidos, os eczc<

mas ou parinos da picuhez c da»
impurezas do s.ingue, o fétido herri-
vel dos sov.icos c de entre os dedos
dos pés, as írielras, sarnas, piolhos,

j easpn, ns nianifestacões •ypliilitíc.-is
| da pcllc, soh dilferentes aspectos, o
1 dcsintecçâo especial dc todo o cqrpo,
i só pode ser feita com o uso sempre
] crescente do SABÃO MÁGICO. Im
I l?50'i. pelu Correio, 2$uiio. A' venda
1 em todas as pharmacias e perfuma'rias c rua 7 de Setembro 81 c 99.

(15.10 S) S

enteiru como a cura mais fácil, mala
almplca e mais certa, pnra calloa,
Este é o novo melo para curar callo».
B' íacll para. appllcar-sc "Oets-It."
—um, dois, trcit, c esta prompto, O
callo começa, ti. amotlccer u final-
mente caho certa o abaolutamontc.
Apenai atffumns gotas tiuuturao."Oets-It" nunca fas oa dados ficar
lanftrrcntoo. NSo uo «oítre maiti
com callo». ,'Gets-It" qufr dizer o
fim du cortar-Bo oallos. o fim do
emplaatros quo n5o fazem nenhum
bem, o fim do unguentoa que comem
oa dedos, nao ha mala vexames.
Experimente "Octa-lt." o novo o
¦certo remédio para callos e verru-
gun. 'Fabricado por E. Lawrence & Co.t
XThtcnRo. Illlnola, V. S. A. A' venda
em todaa os diogarlaa o pliar-•maclua. " *f

DENTISTAS

278 ULHETIM í)0 "C0RRI5T0 DA MANHÃ"

ím

!A iperturbação dr> pobre saltimtonco nã'o cra de certo inferior á que e!là
pstava setirindo.

iAih! és tu, Bel... exclamou dlla com um grito. Confesso que me as-
«Sustei.

Sou eu, sim, respondeu elle não muito bem miimoratlo. Deixei cair
bs tfesos dom imienos .ciridado, do que é costume, mas não lia razão nara
pustos...

Devo «lizor-se que Belpliegór tinha arrojado os passos violentamente -para

Jo «áhão. Era certo que diligenciava mostrar-se absolutamente tranquiUo, mas
«So o conseguia.

Aquella serenidade simulada era .desmentida ipela contracção 
"das 

som-
Ibrartceihas, .pela expressão 'de .desconfiança que lhe transluzia uo olhar, e'pela 

pallidez ile semblante.
Parecia evidente que na sua alma se agitava uma tormeuta surda'.

Que tens tu, .Boi? .perguntou-lhe Magdalena com solicitude. Mostras
,0 samjblante uma expressão desusada...

Não tenlilo mada, declarou elle com voz surda e rápida.
»— Poi pouco avultada a receita?

Pelo «c-ntrario foi cxccllente... Trago-te tres francos e dez sous.i•— E Jaçques? Onde ficou?
Belphegór não respondeu logo a esta ipergunta.
Conhecia-se bem que o seu espirito divagava longe dali...

6 dizia de si para si:
E' mais que provável que me enganasse... Quer-mc parecer, que O•tavalleiro e de estatura um pouco menos elevada...

—¦ Mas <nic é isso? insistiu Magdalena. Que é que tem, .Bel?
E pensava .também por seu fado:

Encontral-o-'ia?
(E cada um delles fazia esforços com o fim de penetrar a razão da pertur-

Jjação, que o loutro manifestava.
lO sakiimfbanco em vez de responder, preferiu, interrogar:
—1 Veiu aqui alguém, èmqúarito estive trabalhando? perguntou elle.

'Não, affirmou 'M.agdalcna inanifestamente constrangida, .pois que nem
tor sombras tinha 10 'habito de mentir. Quem querias tu que viesse aqui? A

"verdade é que não temos nesta terra amigos nem conhecidos, com excepção
«da sra. iBejtn, que ficou junto de mim, quando saiste... Não falarmos se-
pão na nossa Hênasinha...

Ah! murmurou o saltimbanco com a expressão própria de quem pressn-
ira uma imientira.

• iSegtriram-sé alguns momentos de silencio.
Ambos se deixavam dominar de novo poios seus .pensamentos sombrios,

«Jsem que se atrevesse 'a aüludir franca e claramente ao motivo das suas
tpreoccupações.

Naquelle imomento a pobre Magdalena não tínna senão uma ideia única:
fachar meio de completar a somma, que julgava necessária para pagar a vi-
pita do medida.

• .Contrair .um empréstimo com^ a sra. ÍBejin, seria addiar a difficutda.de
è não resolvcl-a. visto que mais cedo seria forçada a paglir essa divida, e
apezar de toda a benevolência c amisade que a viuva lhe mostrava, a verdade
era que Magdalena não queria de iruodo_ algum abusar da sua condescedencia.

Alem disto a sra. Bejin, que muito bem conhecia a situação, parecia
mais disposta a dar conselhos» do que a prestar-lhe quaesquer soecorros pe-
çuniarios.

DENTISTA 
a 2?ooo mensaes, paraobturações a granito, platina,curativos desde o primeiro dia. Tra*

balhos de chapa, coroas, pivot, etc.,
por preços mínimos c trabalhos ga*rantidos; na Auxiliadora Medica, árua dos Andradas 11. 85, sob., esqui,
na da rua General Câmara, tclcplio-
ue 3157, iNortc. (2602 S) S

DENTISTA 
— Prccisa-sc alugar

um gabinete, 3 vezes por semana.
Da-sc fiador, cartas a J. Lemos(3506 S) R

DENTISTA 
— Dr. Álvaro Ferrei-

ra, csp. em extracções sem dor.
Consultas: das 12 ás 5 lis Gonçnl-
ves Dias, 78. Tel. 347, N. (3619 S) J

DENTISTA 
— Aluga-se, um con-

sultorio, com todos bs appare-
lhos electricos; 6o$ooo, rua 7 de Se*
lembro n. 133. (3631 S) J

lt. Uiililn- V11» l'lini(.|t('iisrr.|i.
Esp. em obtur.-.cões a ouro, pia-

tina, esmalte c extracções com-
pletaniénte ácm dór; colloca den
tes com o» sem chapas, a preços
reduzidos. Garante iodo e qual-
quer trabalho c acceita pag.imen-
loj narcellados. Das 8 da nianh/i
ás_ 7 da noite. Aos domingos só
até ás ^ horas. Rua Màréchr1 rio-
riano Peixoto n. 41 (sobrado!.
próximo ;i rua Uruguayana.

DENTISTA 
— Vende-se um motor,

um torno electrico, um Scharp,
completo; rua Senhor dos Passos 18.

(2781 S) S

INCLEZ 
— Mr. Rodirer (america-

no), lecciona este idioma, infor-
inações, rua da Alfândega n. 109, so-
brado. (865 S) S

MLLE. 
Hélcne Ruifier, professeur

dc írançais, d'hÍBtoÍre et de lit*
térature; 49, rua dos Araujos.

PIANO 
*-*•'• Lecclona-sc por mctho*

do rápido, 2 vezes por semana,
a 10$ c i5$ooô mensaes; attende-se
a chamados para soirées; rua Pedro
Américo n. 84, casa IX. (1241 S) R

ÜROFESSORA estrangeira -
J- Ensina frnncez o inglez, cm
sua ciisn; vae em casa dos alu-
limos; rui. 13 dc Maio n. 37,
sobrado, entre Thcatros Lyri-
co e Municipal. (S 2768) g

Largo ila Carioca, 10
Consultas de 1 ás 5-arama ÍESSS.

Scientifico nos
seus trabalhos.
Attende das S
da m. ás 8 da
noite. Continua

na Avenida Mem de Sá, 130, sob.
(3395 S)

Africano
Casamentos

Professores i-^gg©'^
álgebra c geometria, para um curso
na cidade. Cartas com as iníciacs B.
A», com todas as explicações de pre-
ço, habilitações, etc, para ser ôro*

(2745 S) Scurado.

PIANOria,
Mauoela

Ensina-se piano e theo-

£or 
preço módico; á rua

arbosa n. 16 — Meyer.
(2738 S) R

ÜMA 
senhora dispondo de algumas

horas, lecciona piano a princi-
piantes: preços módicos; travessa Te-
nente Costa n. 22 — Todos os San-
tos- (3332 S) J

g:iS»K^i»Oi-»C53»CSS^:3«Blí;5B«
FERIDAS

sardas

DENTISTA Heitor Cor-
rêa, especia-
lista em tra-

balhos a ouro
c dentes artificiacs. Gabinete mon-
tado com apparelhos modernos de
electricidade. Preços módicos.
Das 7 ás 6 horas. Domingos até
ás % horas. Travessa de S. Fran-
cisco rle Paula. Entrada pela rua
Sete de Setembro n. 1-55, Tele-
phonc 3.440, Central.

PARTEIRAS
P-il-tÜfi"! —Jtme- Maria Jo-¦T.JlLCllal 

gepha, diplomada
pela Faculdade de Medicina de
Madrid, trata de todas as doenças
das'senhoras e faz apparecer o in-
commodo por processo scientifico
e sem dor, sem n menor periso
para a saúde; trabalhos garanti-
dos; preços a tf alcance de todos;
na Avenida Gomes Freire 77, te-
leplione 3-64-, Central. Consultas
grátis. Em frente ao Theatro Re-
publica. (594 R)

lieisTartos — Mo
i es ti as das

Tratamento
dos abortos
c suas conse-
quencias, dos í*EE*^B***tfga**t3**»*B
cornmcntos,

das eólicas utero-ovarianas e das re-
graa irregulares e prolongadas As-
semblea, 54, das1 12 ás 18. Serviço
do dr. Pedro Magalhães. Tel. 1009.
CcutraJ. (R 5492}

iizma

cinpiüen- Bj
darthro- Sczçmas. sardas pannos, co Vnicliões, etc, desappareccn.jÈ

SS rapidamente usando Pomadi. ^
£ Luzitana. Caixa 1S000. Depo è
Q ,!to: Pharmacia Tavares?
i* 1'raça Tiradentes n 62. (Lar 525* 'io do Rneinl A ,0,0)8

T-' ^ — M: CA-
MARA —

O viuvo e
sue cessor,

desta notave) pythonisa acaba de
reconstituir o seu consultório, no
antigo palacete á rua S. Francisco
Xavier n. 757, onde attenderá aos
seus antigos clientes das u horas
da manhã, em deante; outrosim,
previne que lecciona a cartoman-
cia pelo mesmo systen.a de sua
saudosa esposa a lodo aquelle quedesejar. Neste consultório será
mantida a mesma ordem e serie-
dade no trabalho que houve du-
rante os 20 annos de funeciona-
mento nesta capital. Aproveita a
opportunidade para declarar queacham-se á disposição dos respe-
ctivos donos os innumeros retra-
tos que se achavam em nosso pn-
der, pedindo consultas e que pelo
fallecimento de mme. Zizina, nâo
foi possível atteender. R 3697

trata-se
com Lrc-
v i d a d c,

mesmo
sem certidões, civil, 25$ c religioso,
aoSoooi em 24 horas, na forma da
lei, inventários c justificações, etc,
com Bruno Schcguc, â rua Viscon-
de do Rio Branco n. 32, sobrado,
rodos os dias, domingos e feriados.
Attende-se a chamados a qualquerhora. Telephone n. 4,5.(2, Central.
N. B. — Esta casa possuc innume-
ros attestados de idoneidade; rua
Visconde do Rio Branco n. 32, sob.

(S 215JJ

|C0HST8PAÇÕES|
Tome PEITOBAla

MARINHO fRua 7 ile Setembro, 186 (

que desejam obter o quepretendam por meio dc ira
balhos occultos não usar
cerimonia cm falar com o sr
A. H. Moita. Trata dc lo¦ias as doenças mesmo nos Estadosl« consultas por estripto 10$;liallni com ires baralhos, á ruaveira n. 38, fundos da capei"Amparo, cm Cascadura. (R

.c-sf etn todas cs drogarias
c boticas principaes.

Granado & C.; Araujo Freilas
& C, Drogaria Pacheco — Rio de

¦le Janeiro.

Ira-
cm-

1 do
3079)

IS

SUOR fétido, máo cheiro nas pés,
na cabeça, debaixo dos

braços, consecutivos á humidade na-
tural, curam-se rápida e ràdicàlmcn-
te pelo preparado denominado Ily-
gienc Mysteriosa. Vende-se cm tuitn
a parte c especialmente no deposito
geral, rua do Ouvidor, 69, sobrado.

(343 S) s

A Comp. Singer ^"S^g
mensaes de 10$; dá carta para apren*
der a bordar c concertos gratuitos.
Vac-se tratar na residência. Recados
ao agente M, Amorim, i rua 7 de
Setembro n. 123. Perl. Hortencc.
Tel. 5675, Central. (Entrcga-sc

e suas conse-
auencias. Cura

radical, mjccçôes
completamente

INDOLORES.
ae sua preparação App. bii4 e 914,Assembléa n. '4, das 12 às 18 ho-
ía.9;,?í!:vi<;o <io rir pedro maga-LHAES l'.'ln.h....r 1009. C.

CONSULTAS MÉDICAS
GRATUITAS

Na pharmacia Miguel Couto,
pelos notáveis clínicos

DR. JOÃO PEDRO DA
COSTA

Das 10 ás 12 e das 7 ás 9lioras da noite
Especialidades: Cirurgia, mo-lestias do pulmão c clinico em

geral.
Dr. Teixeira dc Godoy, das2 as 4. Especialidades: Parto,moléstias das senhoras c dascreanças.• Trata da syplulis por pro-cesso inteiramente novo.

„„. TdcPb. Norte 4006.PRAÇA GONÇALVES DIAS
N. 15.

SEMENTES NOVAS-"""
Chegou sortiincnto colossal, Casa

Tubarão; em preços ninguém com-
pete, Mercado -Municipal 9; L. 0;.

iR 36S7

prestação. (243 S) R

Modista

onarrhéas

ffllORINA ~ ^í""™ idca|. "aVaUlaUllll-n rantida, para rcstitllir
ao cabello a sua cor, original pretanu rnetanha — Preço io$ooo, peloCorreio, mais 2$. Deposito geral, á
rua 7 de Setembro n. 127, R. Kanitz.
telephone 1.620, Norte, Ismael Moita.

Dr. vou Dollinger
fia flVftrn <*° Hos. da Be

rugtieza e com estagio na Rra'
Universidade de Berlim. Doença»
do rim (exames com a luzl. Ci
rurgia. cura radical das hérnias
ht-ínorfhoideií (-streitamehro« d«
uretbra', Oueraçõe^ sem chloro
formio e com a anesihesia regio
nal. Mem de Sá 10 (sob.*!. 11 '«
12 e 4a 31I2. Teleph.. 4.S10 Cen-
trai.

cx-contr.-i-mcstra de uma
das melhores casas do

Rio, executa com perfeição e bom
gosto, quaesquer encommcudas, por
preços baratos. Assembléa, 79. Tel
4703, Cent. (2718 S) S

chronicas e
recentes.
Ouercis fi-
car radical-

mente curado L.m poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Feijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso nc-
nhuni negativo; rua Tlieophilo Ot-
toni, 167. R 1642

—¦ poderoso reme-
dio_ para a cura
rápida da consti*
pação, — tomado

- logo faz abortar
inevitavelmente, — Não é pnnacéa,e remédio c todos devem ter cmsuos casas, para ser empregado logo
que se sentirem atacados. i?ooo é o
preço de um vidro. Vende-se nas
pliarmamas dc Adolpho Vasconccllos.
17, run da Quitanda; jq, Engenho
de Dentro, e 9 Assis Carneiro.

(S 3531) S

Khcumali -
na cura
rheiVmátis.

rho dc qual-
quer natu-

reza, syphthtico, erysi-peiás, nevraleías
e dores cm geral. E' remcili.. privi-legiado — não tem rival ! — Vende-
se uns pharmacias dc Adolplm \'.i5.
conccllns: 27, rua da Quitanda: 30.rua hngenho dc Dentro, e o. .Wi<
c"rn<;ir°- ( 3331) S

ma

Pharmacia e drogaria
Vende-se uma bem localizada e

afregüezada. Trala-sc com o sr
Baptista. Drogaria Granado & c]

J_ R 3679

BANANA PRATA
Caixa, i?40o; i|2 caixa, $700.Entrega a domicilio, no perímetroda cidade. Rodrigo Silva 9. Tc!c-

plione C 2130. R 36S,

Doenças
de

garganta
nariz

Curi sraran-
lida

« rspidn do

OUVÍÜOS tí?l;.!4.b*! J° íiáriz
boca Procosso inteira-

monte novo.
DR. EUR1C0 DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
nn Faculdade de Medicina do Rio
de fancirp. Consultório, rua ±1
Assembléa, 63. sobrado, das 12 :ii
6 da -tarde. IR 

,645

O fUE SERÁ?
iR 1641

ALUGA-SE
a loja do predio da rua de Santo
Chnsto n. 31.1, com aicornmoda-
çoos para familia; as chaves no
n. 313, trata-se na mesma rua
n- '/'¦¦• R 3688

m^reTernãdõr"--
Precisa-se de um mestre refina-

dor, que seja perito na arte, parair para o interior. Trata-se á rua
du Rosário n. 101, loja. R 3690

MECÂNICO

atismo

mpot ncí
Ejaculaçõcs
prematura-,

fraqueza se-
suai, emma-

grecimento
rápido; depauperamento <lc forças,
curam-se rápida e radicalmente, pelo
poderoso tônico muscular VINHO
DE CACAU IODO 1'HOSIUIATA
1)0, dc.A. A. Castellões. Vcndcjc á
rua dos Audradas, 45. Drog. Pache-
co. (1572 S) J

Precisa-se Ce uni, que tenha bas-
lante pratica de torno e plaina, aa
fabrica de ladrinhos da Coiiipa-
nliia Cerâmica Brasileira, á rua
Visconde de Xictheroy n. 8, esta-
ção da Mangueira. R -(,,j,

7 PHARMACIA
Compra-se unia, livre èídesemba-

raçada de qualquer ônus, no cen-
tio da cidade. Cartas a M. S
Charutãrià Cubana — UruÉuayariál
esquina do Ouvidor. R 3666

Xarope Peitoral de Deses-
sarlz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspeciona de
Hygiene e premiado com medalha
(le ouro na Exposição Nacional de
içoS. Es:e maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites. ca.
tardios òlironicos, coqueluche, as-
tlima, tosse, tísica pulmonar, dò-
res de peito, pneiimonias, ;osse>
nervosas, constipações, rouquidão
suffücações, doenças de gargaú.ta. laryhge; defluxo asihmatico
etc. Vidro. t?soo. _ Depósitos ¦
Drogarias Pacheco, rua dos An-
dradas 11 45; Carvalho,
de Março, 10 e 31; ó
de Seiembro. 81 e jy
da Assembléa n. 34.
Pharmacia Santos Silva,
Aristides l.obo
1.400, Villa.

ARMAZÉM DE SECCOS
E MOLHADOS

Vende-se uni. livre t ácsenitofí
çado, com unia \ciia mensal 

"d

14 a 17 conto-, v. nd.'is .-' ,i t
nheiro, podendo addíccíotiar ttrr:
gêns; porque no togar n.ii lia. U
inutivo é por ntolesti.i em v---
de. familia, e K. o Jntii. .lc re M
rar*. Tem também um forticcínse

.tuspara um batalhão do títrèit
sondo o pagamento meiisal. T
estás vantagens podem ser 1'."
1'Ícudas pelos prctétldenteí»; depe
de de pouco capital. Inforraç^ti
com o sr. Azevedo Torrei ;," ''¦.
á rua da Quitanda mi. H .'I4i

UTERINArS!"
iitid 1 pirt cura i-'l.i)llt.5
lUrt.St.AS n (1 CuniinenWj

das nenho.-ns |
Vendo-su mm principaes j

phannacias u nn Dròj-nrfa
Araújo Freilas 4 |

LÜÂRSff
Para limpar inetaes

Não os arranha, não os
deteriora

DEPOSITO:

RUA DA QUITANDA, 45

L.icryihejamciito
Tintiinioiito dos nirritiOTilos
lacrynincs com jrriilu ™"°
pelo Dr. Neves iln Itooliu.
Avenida Rio Branco 90.

(.) -1591)

COPACABANA
PONTO A' JOUR

Mlle. Hilda Sanchcs, fa« ««;
perfeição, desde ;oo rs. i> metro;
rua Furquim Werneck, 58.

U í.ir'

llpis mm

22q.

a rua f
rua Sete

; e á n
Fabrica .
rua Dr.

telephone

pon:o
electri

OFFÍCINA DE ENGOMMADOS
I raspass.-i-sc cm optimo

única 110 Iogar, com ferros
cos e á carvão, machina e ir;n
accessorios; tem muita fr;gnezh
c todas as licenças paga;. ^ mo-
tivo é tratar-se realmente de -.uo-
lestia. Informações po.- (.uor com
o sr. Azairicr, casa Saldinha, rua
do hcspicii 64. K 31,1

Mr. R0MANELL1
Professor estrangeiro, ha sete

annos nior\i na praça da Republi-
ca n. 84, esquina Senhor dos
Pfssos. a-:cnde a sua numerosa
clientela das ij ás 11 dn manhã e
da 1 hora ás 6 da tarde, dias fe-
riados até 3 horas, tratando com
a mesma attenção como sempre
Praça da Republica ti. 84, snlira
do, esquina Senhor dos Passos.
Autor do celebre livro deno
do "Cartomancia. 

Ch
o min a

lei ¦ ttiirti.nch * liironi incui 1 un

Ultimas creações iln Moda I
Maior sortimcnlo! Preços

bnratissiinos !

SO' NO

MAGAZIN DES MODES

I -- Rua.Gouçalves Dias ¦- 4

PRATICO DE PHARMACIA
Offerece-sc um checado lia I»"1'

co do norte, para trabalhar aqui.
habilitado a dirigir qualquer pitar-
macia, podendo ser tanil.cm uo ia-
terior. Prestará fiança da sua
condiictá c. se preciso tor, con) di*
nheiro. Cartas por favor a eüe
jornal a V. M. (J ,UI'>

MACH1NAS E MOTORES
Vehdeni-sè 2 motores tle 6 e

li. I'., de Brombcrg .' C.. '

perfeito estado. 3 acros aws
ii-

PAPEL AMASSO
xi DINHASi

armas da .tepublica. com
7 kilor, papeis

Com
os pesos dc r, 6
para embrulhos e dc sci.i uranco

|ospicíH.><;:endç 
na Ko^

DINHEIRO
Qualquer quantia, a juros mo-

dicos, para hypothecás, antichresis,
penhores, cauções, descontos, con.
sisnações, addicionaes, invenfarioi
construcções, coutas do gove.-uc jda Prefeitura; alugueis de casas eimposto', compra, venda, permitia,e subiogaç.-.es dc pr-dios, iene-uns. s lios i- faz. n.las, com J
| uno, a rua do Kosario n. 114
i0>*- (J 6«o

transrt-issoe.s
I chinas ,1- mr:. • et-' " '
ido, uma com 6 bátiames ¦

j 
COIU .,, .... ,,(,, :
fr.inceras de i(í pillejn -

I uieiioi-, 1 lo.-no para 111 ¦'
tratar á rua Frei Caneca

O Xarope de
r Eipeciíito do dr.

Vianna è preparado'11:1 Phu
de S. Cecília, un S.
encontrado na Drogaria
rua dos Andradas. j.t, Ri~ 

õ^íJr"õ
Conijim-sc ouro, platina o j"-

nas, f-atia-sc melhor de quo '!
casa. Holicrtn S C, rua 1"
W n. .13, cstpiiiiíi da run do
Casa do cambio, saquei, pas-
jüias de oçcaiião.

'1756)

¦¦¦:¦ -.¦,: .^r^^p^i-^p^fft^^^^i^.j^- -.-. -*.¦.. . .- - ,".-. _ r« ___-.



:....,,.,..... -"¦ *j . ¦ *;--; ¦ ~ ?*¦;*
: -.... ¦¦ -s. .;¦ ¦ ,.^*«**^^"-!;:^v--ÍT -, -'¦.','.*»*-••/* **r*..^,. 

(|

CORRETO T)A MANITA Qulnln-felr»; 20 de Abri! de 1017

E
EUA DO

LOTERIAS E
OUVIDOR
COMMISSÔKS

As casa.» c|tte imaits ¦vn.iitA.g^en» oflTerecomcios wetis frcg*wozots»

PAGAMENTOS IMM EDI ATOS

pr Estas casas Mo li jaus parames senha & c.
FIOS DE ALGODÃO

PARA FABRICAS DE
TECIDOS E MA-

LHARIA
T.ndo organizado na» no»»»» dl-

_,n_t íaliric»» turmac de dia e
I.,,. nata trabalho ininterrupto,
____nio-no» habilitado» de executar
_v» avante ,0<la c. n»iqu_v «;•
tí.aimi-n.i.1 de fio» «le algodão de
..mero» .• a 30 simples, ou torci.
_M em numero» correspondente»,
...io cnb, como tintos, «endo a
_"„,._ producção até 80.000 kilos
ueMilmcnte, , _ .

Avisai"»», outroslm, que Instai
limos diversas machinas modernas
mu nudeimos fornecer o» fios
fc,in*ictn cm espiila» dc papelão
ftow) e cm rom'ca« de 250 a
uo srsmmss, estes apropriado» es-
«eiilmente paro Fabricas de Ma-

Cirantimoi n excellente nuali-
__Jc de nossos fios. que vendemos
_ preço» convenientes.

Curso de preparatórios
liai 19 m 11 horas

PEÇAM PROSPECTOS
Escola, Superior de commeroio,

Rua Gonçalves 'Dia», .|o, (34,17 R

PHARMACIA

CADERNETA PERDIDA
Perdeu-ie a caderneta n. -m.iis

do llritif.h llanlc of South Ameii-
ca, pertencente ao »r. Joaquim
FranoiKO de Azevedo, roga-se a
pesioa que tiver achado o ohse-
qulo de entregar no próprio b.m-
co. (3583 K)

Por 6:500., vende-se uma. livre
e deiembarsçada, de esquina e
próxima ao centro. Tratar á r. 7
de Setembro n. 90. Drogaria.

1 iii.s R

PO9 BA PÉRSIA
Garrafa Grande

R«te celebre « afinuiln p*. pelo» mu» r»*e» ef feito» na motian-
Jade ilnt pulsa», percevejo», moiq ulioi, formiga», barata», Ias.ris»,
piolho», bicheira» « coe*l*ft« do» «nlm.it», lem conquistado o primei-
ro logar entre lodo» ot imcctlclda»,

Toruou-if tini ini|l*prn«avfl familisr.
Nio ««Ja a roupa. Mio i une noto. Seu aroma «111 nail» prr|«-

dle» a saude. Pôde polvílh.ir-ie na cama de qu.ilr|iitr trran.a »••••
lisnurliar-llie o soiiiuo. ,, .

No rotulo viío indicado» o» dl ffcrrnie» modos dc applic»ção,
cnnforme a e»pecie dc l»*eciot que »e queira deiirulr. _______

O qtie convém í procurar o Pü' da PlvUSIA DAOARRAFA
ORANDE e para obtrf.n, o tinleo meio e dirigir-»* a no»,

Noim PO* DA PÉRSIA i preparado tinicainenle com a» flores
fresca» dal planta» e nao i pata «e comparar com o pó de acçao
qussl iiulla, folio rias iai«e» oU «li plunta toda» qusndo nlo t cam
.'.itistincla* offemlvi» a taiule. , .

Cuidado com a» IMITAÇÕES BARATAS (inrrtn ou prrjuili-
clac» a «auile e í roupa), _, . „

Sempre que o» írcuucrrn »c lem qurixido que o Yc, tia I»rst»
nlo da r'«uliado, tem-se verificado mie nSo compraram o verdadeiro
PO DA PÉRSIA l).\ C.AURAPA r.RANDr*. __, ,,, „_„_..

ATTKNCAO — Em tod.it a» latas com o PO DA 1 IvKblA

Loterias ia Gaitai Ieteral í
eomiinniilii il«« I.oti-rln-i NacloMM «1«» llrnull. N»7«^*''

liiilillrss, sob n 'lieailuclo do Governo Fnaornl As J *l«" «•
km* «t.i.litt.lo-. As :i 111.1.1-. A

RUAV1SCONDE DE ITABOXAHY N. 48

vae grudado um rotulo r i marca rcp.iMrad.1

PHARMACIA
Vcnde-»e por 3:5005000 uma boa

pharmacia em local de futuro o
motivo »e explicara ao prrtentlcn-
le, Vende tó a dinheiro. Trata-
se á rua Barão dc Dom Itrtiro,
131. (35B7 R)

SOFÁ' para EXAME MEDICO

COMPANHIA

Csixa

DE INDUSTRIAS
~ S. Paulo

Pottal, 170 — Telephone
n. 1800, Cidade

179-Rua Brigadeiro Galváo--179

1SCARID0L
VERMIFUGO

EÍ.FALLIVEL
MOlio »E EMPREGAR:

K 1 dá-se ás creanças dc anno
»;' » 

" "2 annos
«' d " " annos
»¦? » " annos
>•' i> " "5 annos

_••_ if 
" " annos

N. 6 di-sc ás creanças até 13
usoi. ,'¦¦_,"¦'_

Dc 13 a iC ar.nos uao-se ns. 6
t j de unia só vez.

De 17 annos cm deante dao-se
cs n«. 6 e 3 du uma só vez.

Ventle-so em todas as pliar-
macias e drogarias do

Rio o S. Paulo

0P>jtlV'"iW'"." "Tri*,!,' '')''"*:¦¦ I'.¦!-¦''!-¦¦-A*,.' ™ '/TS*. ' *\
f--..•/•».'» '>)V;;-'lí, • ¦•¦'•''\-'',' '•¦¦ /<¦) Úw& ¦ '¦ 
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HOJE HOJE Amanhã - Amanhã
>45 «U

20:000^01)0
Por i*M«»o t?n» meios

,»f»0-17
1G:()00$000

1*01 11)1(100 um molow
Depois de amanhã. á< 21|2 horas dn tardo

348 17
2S:000$000

l'or 194rOO em moli»^
SÂbbntiTo. *5 <Íg J\í-aio

Aa 3 horna d« tardo — 300 - 40

Fll

11

,?
¦

fll A HO
rejeitem as latas

,WA,9 1'lirVUA.
Portanto, rcjciteni a» lata» .,-..• iiaò tiverem esta marca registra-

da no rotulo, como nao lendo saldo da casa Garrafa Grande.
Lata 3<ooo, acis por io$ooo c do«e por jojoon, Kemeite-»c pelo

Correio t lata por 3$oon, seis por u$5o. e doze por i'$ooo.
Nüo sc acecita scllos nem cstanipilhas. Em .Nicthcroy, droga-

ria Dtarccllos.

A' GARRAFA GRANDE
66 RUA &JüUKUAYAEgA 66

Porcstrcllo & Filho.
OAMPOH : PIIAH.MAOIA

(A 1141

100

¦msrscvs s..
líHcrcvoi o» oonsul-

(IIU IH.-Hll.tlllH-llloI10J0 moHino o
BR. IM, T. SAW

liur-o da Oarioctt, 12
1« ANDAR

KIO DIS JANEIRO
Oura rápida e

radical
Consultas de 9 da manhã As 7 da

noite 3710

I*Oll rt* oi/lsJM OICCIMOS

Os pi-illilos ile lilllietos ilo Interior devem ser nronipn-
i.l.iuloH de msls 700 r*ln par» o porto do Corrido O^WlnOM
nos agentes gerses NA7.ARETU & O.. RUA PO OU I OU
n. O», CAIXA n. 817. Tcle... I.USVEIi, O nn Cnsn F. QUI*
MAIIAKS, RUA DO ROSÁRIO ti. 71, esquina do uccii tlu»
fiiiitilliiH. Oalxa do Correio n. 1.273.

Aluí»
Avenida

QUARTO
te um com
Atlantic

pentSo na

iiuiie.i terra»»e sobre o m
Canas ncita reüac.no, a

(3i»i J

CINEMA

trreço
Typo A 

"

comprimento largura altura
Im.ü5^0m,õ5><!0iri,75

Typo B
comprimnnto largura altura

im,Cõ^0m,OOXOm,70

o AVENTOU PASSOS 100.—1«1
PAI IHEOO.

Pílulas Furgalivas e Anti-
biliosas de Brito

Approvada» e premiadas çom
medalha dr ouro. Curam: prisão
ile ventre, dores dc cabeça, vnini-
tos, doeriçns do ligado, rins e rbeu-
r.ialisnto. Não produi eólicas. Trc-
ço, jjjup.

Depósitos: Drogaria Pacheco,
rua tio» Andradas 15; á rua Sete
de Setembro ns. 81 e i>ç. Fabri-
cn: Pharmacia Santos bilva, rua
Dr. Arislidcs LobJ n. jío. Te-
lephor.e 11. 1.400, Villa.

Compra-6e um bom crncraa, no
centro ou nos arrabalde», ma» •
dc renda; informa-se na rua Vis-
conde Inhaúma n. Si, moderno.

(J .14') •>

Formulas phansaceuticas
Vendem-se algumas dr b(ia_ ac-

t-eitaviu c spprovsdss. Com Frei.
Ias — R. Constitiiiçrio, 34, loja.

(340S J

II!
Alu_»-IO B familia «le trataiticn-

to, unu casa com moveis a rua
Gustavo Sampaio, lado do mar;
informações cuiu o ur. Jorge l'in-
10, na casa Daxln, na Avenida
Kio Urano N'. 131. "í 3"Rl

AOS COLLECCIONADORES
Vcndcm-se diui» collecçíic» de

nel|t,«, imiiin» raro», de lodo» o»
palies, o uma coliccçao tle bilhc-
tr» postar», ttobtrc.1rt.1a c cinta»
(ciladas ile toda» a» n.i...i-i.
Tinia »o na rua Tr«e dc Malu
n._i*i (.V7I Jl

PALACETE EM BOTAFOGO

ENG0MMADE1RAS
prcel»am-»e ns
rua Arlitlde»

(J 3346)
Vara camUa»,

fabrica Cometa,
Lobo 96.

BOA SALA
AIuíR-ie íi rua Evarl»lo da Vel-

ga, n. jo, |S andar, bem proxl-
mo da Avenida, uma esplendida
sala dc frente, com Ires aacada» e
um quarto no lado, So ae a.ugaAluga-se o nalacele da rua Se-, ,

nndor Vergueiro, jio, trata-se no para eicrlptorlo ou pe»»oaa seria»
mesmo, (-'i-pi Itlc dcccntca. (S J7io)

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
X3AS

í»A.n. Mrt l»..nada
p.i.. o iratamtnto rápido,
firid

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus ca-

bellos lisos, por mais oniitilado.- ou
encrespado» que «ejain, coal o
LysoJor, <|ue í infallivel. A' ven-
da em toda» a» Perfumara» dc
l" ordem e na "A tíarrafa Gran-
dc", á rua Uruguayana 66, e Ave-
nida Pastos 106.

rERKSTRULLO & KILHO
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo

Não sc acceitam sellos nem ei-
lanipilhas. Em NMcthcroy, Dro.-a-
ria iiarccllos. Em Campos, Phar-
macia Pacheco. (A 3170)

Companliia Gamboa
FABRICA DE PARAFUSOS

10

Moléstias das gallinlias
A gosma, o gogó, a corysa e o

rtcair.aiismo das gallinhas, e de
curas espécies dc aves, são com-
hiidos com segurança pelo Cory-
Wl.

Com o uso deste preparado, as
gallinhas engortlam c a postura
íogmenta. Preço, 2$soo, pelo Cor-
iti.i .1S500. Não sc acceitam scllos
sem estaropilhas.

Em iodas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
rtitrello & Filho, c Avenida 'Pas-
ms 106. Em Nicthcroy, Drogaria
Barcellos. Em Campos, Pharmacia
Pacheco. (A 3'73)

Este sofá é confeccionado em peroba, I
tendo graduação pratica para o fim que
é destinado; com colchão forrado de
oleado preto.
Fabrico especial de A. F. COSTA
Rua dos Andradas, 27 Telephone 1350 Norte

PHARMACIA FLAMENGO
Vende-se uma bem montada, na | A casaes sem filhos, aluga-se

Estação de Ramos. Informações,! unia sala e um quarto, luxuosa-
com V. Silva & Cia., ma da As- mente inibilados. perto dos banhos
scmblca n. 34- (3573 R de mar c optima mesa, á rua Ma-

chaUo de. Assis n, 5. (3^70 R

Casa de luxo, compra-seLAMPEÕES BELGAS

Bexioa, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cur» aintuiliciencia renal, a» cyitlte», pyetltç»,

nephritei urepltrite», c»t»rrho da bexiga, inílsmnu.ào da proiut» UH-
solvc a» arcai e o» calculas ile.acido urico e urato».

Nas boas pharmacias - Rua 1° de Março, 17 - Deposito

ELECTRICIDADE MEDICA -
RAIOS X

OFFICINA MECHAH1CA

lua da Gamboa,
T«lephon6 1179 — Norto

XUo de Janeiro

¦ecvativa) e o remédio acúnielnado
radical, racional e ¦cientifico de qu«lquer

uo. . ou amiga. .
A SANTOS IN A .lril.ii »» carne» esponjo«.i« amadurece elas

fehenthr or bubile» eenereo», o» pansricio», o» tinhelro», oi (Atara-
«e. e ou tumores de qualquer eipecle, «em «er precl»o ra«g»l-o» a

rro. imprde-oi de e»ngren»r e clentrirn-oi, radicalmente.
Cura «r rhaga» ou Itlccrai, o» colpr» e »« qortsdurss.
De.inchs a» inchaçoe». laes coir.o »» eiysipelas. .-.» uern.ii incha-

¦.- resiitiilntln-a» ao »cu natural.
Cura «» emplgens -om oolhn» e vermelhidSo, os destroe í às

•\ - nichilo de«apparrce em poucas hora? com a appIlcaçSo de»-
"iidn.

Cura as hemorrhoidrs externa - alllvla como por encanto o pru-
•dn on comlchAo dese<per.irh no ônus e drsfai coinplrtamenie os tu-
..ire. hcmotrhoidarios on mamillos. Cura a? queimaduras.

IVa pnm.ida é multo fresca. r5o eulge rescitardo c deix» tra-
•¦-,'a.r.

Preço da lata sScon pelo Correio tísoo. NS. «.» ¦:--. ¦••,
item •«•an-fUias.

Encõnt"rã-se"n'A 
" 

GARRAFA ORANDE
66 3ELTT.A. XJRXJ«í3-TJuA."Sr-e^.rM-_!_. QG

PERESTRELLO & FILHO
c á uíVvojniclív Passos 106
t. en Nlctltcrj. drogaria Bar ictiui, Uu. ^ainiio» n., iii.i.rui

V A--3*74/

OURO 2$050
prata, .pi reis;

:oo; brilhantes,

AULA DE CORTE
Atelier de costura. Ensina-se

praticamente a coser c cortar
toilettes córte geométrico, curso
para roupas brancas, cstylos fran-
cez c inglez. Preço módico. Museu
para trabalhos manuacs de senho-
ras. Rua da Carioca 42, I" andar.

S 26.'1

PASTO E CAPINZAL
Aluga-se com casa e boa água-

da; no Engenho da Rainha, Inliau-

Todas as applicaçSes electricas,
Radioscopias e RaUiogpaphis». Ba-

nhos dc Luz e Hydroeleotricos.
Assembléa n. 81, das ta ás 18.

A 5799

"NAO 
DESANIME.^."

Platina, itifooo;
dentes usados, $i
compram-se em qualquer quanti-
dade e aos melhores preços. Rua
Uruguayana, 77- l°ia dc ourives.

(S j.Sfi)

bondes (R3-'96

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCAniLHA o

SniAEUBA

Precisa-se comprar quinhen-
tos lampeões beiças, mil tubos de Nas aveniUas Beira Mar, prin-
vidro, para os mesmos e mil e qui-1 cipaliucnte Atlântica, ou muito
nhentos metros de torcida. Pro-i próximo. Aluga-se, arrenda-se ou
postas á Câmara Municinal do I compra-sc. Estylo moderno. Car-
Rio Preto, Minas, ÍE. F. C. B. I tas á caixa 56, Jornal do Commcr-

(3592 R) cio. (3706 R

Formula do B. do Brito, da
Hiarmiicia Bnspnll, nppro-
viiiht pela Iiispcctorla do Hy-

glene.
RfccitaJo pelos mais abalisados

cediços contra as afíecções do tubo
pstro-intestinal, principalmente con-
In as dtarrhéas reueldca acompanha-
dw dc citiicns, dysentcrias c mesen*
(eritC5, diarrhéas da dcnti-jao c das
convalescenças das febres graves c
cas moléstias pulmonares. conseRtiin*
do sempre maravilhosas curas, iludo
de usar: veja-se no vidro.

PREÇO. .$000. Deposito —- Dro-
faria Pacheco, rua dos Andradas 45;
fabrica, pluwnacia Santos Silva, á
tm Ur. Aristides Lobo 229. Tel.
Hon, villa. Kio dc Janeiro.

!^^!_Z__M_______J__j__ «^U^FRJSIRB . J^»^^W

iff/ Poderoso curativo das fobros onlustro o In- Y»\ (
\ m/ termlttente, dos hemorrhaglas e nevralfllas \*j_SI periódicas, novrltes, cachexla pslustre. \m .

RI Preventivo paru oa viajantes o trnba---_J)i
B»^ Ihadoros na* zonas paludlcas _—J___«

___j__jy PripinJoiiÃiiio tií.Um DÍÕ30, W. BIÍDEJIIEIIO-Iriii *fe§^' FiipinrUiuhiiio di J. Cuir Dio-o. h: _ BIO DE JJtHEIRO-Braii _

BebosUo : PHASHÍCIA ORLAIDO 8AIGEL; Avenida Ciitral lia

Usae r

Dr. Arlhur Vasconcellos
Assistente da Faculdade dc cli-

nica Medica. Cons.: Rua S. Josc,
63, 2 ás 4. R'5-: V
286. Tel. 1699 Sul.

Ficará radicalmente curado de
suas nemorrhoides, usando as pilu-
Ias do dr. Rezk. Dep., avenida
Passos 55. Preço io$ooo e pelo
Correio ia$ooo. (S 354S

TUBERCULOSE e mais mo-
leslias infecto-contagiosas Q

Huereis ^^^NBWitar 
oSG!>^

Convém a todos
S^p^rla'1"»0" 1"= ° "Tridigestivo Crua"aa rama, , ^ _ u_jc0 -_,„__;_ ap,ir0vado pela

__ _ I Direetoria de Saude Publica, que
cura as moléstias do estômago e
intestinos. Asscmblca. 75.

BONITO PREDIO
Aluga-si uni ¦

Gonzaga. A-346.
milia regular;
acha-se aberto;

rua
próprio
aluguel

para
rua General Pelra 4-3
Díoro) com Soares.

S. Luiz
pura ta-
_4'i$ooo;

tratar na
(antiga S.

(•R 2738

ESTÔMAGO
Tridigestivo Cruz, 1; o único rc-

medio que cura ns doenças do cs-
tomago « intestinos. Drogaria e
pharmacias. Vidro ;?30o.

$$

m
OS verdadeiros levam a marca acimi. Pre«.o3

• sv-*
««â** Alugn-se, compra-se,

vcnde-sc moveis. Unioa
fabrica de colchões hy-gionicos no lirasll

|{. <lo tinttete Ns. 55 o 57
Telephono 5.191 Central

CORRÊA DA SILVA
communs

BORLIDO MAIA & C
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depositários do cimento inglez
"WHITE" e "BROTHERS"

tinta hygienica OLSINA, SARNOL
TRIPLE, para matar o carrapato do gado

Telephone 274 - RUA DO ROSÁRIO 55 --

MALAS
Artigo solido, elefante e liara-

lissimo. só na A Mala Chinesa
Nua do Lavradio. 61.

ASTHMA
Obtcm-sc a cura radi:»l oru i

Especifico do Dentor Rcynaate.
Deposito — Droga"i Gmindo —
Pua Primeiro le '.lorço n, 14.

Moveis a prestações
Querem vv. eex. comprar mo

veis em melhore» condi.fles e poi
preços baratissimo»? Pois visitem
a Casa Sion, na rua SenaJor Eu-
zebio ns, 117 e 119, telephono
n, 5309, Norte.

_*?_*#_»#_*•_•>#_ ..t*»»»M»»MHMI»*»f»#»»t»>»,«.»»,«*,'*,,'.,*,**,*M'**,*»,**.**.

! lacÉina pra matar iMp. x
| Físiaflo jT JèM

58

Chapéos de palha sujos
Os chapéos de palha, sujos, fi-

cam comidetamente limpos e com
npparcncia dc novos, quando la-
va los com a "Acua Mágica". Mais
duas vezes poderá ainda lavar um
cliapêo, quando novamente ficar
Mijo. Um vidro dá para seis cha-
pios c custa 2.000,. Pelo Correio,
45ooo, Não se acceitam sellos nem
estampilhas, Na " A' Garrafa
Grande", rua Uruguayana n, 66.
Avenida Passos n. 106. Em Ni-
cthcroy, Drogaria Barcellos. Em
Campos, Pharmacia Pacheco.

(A 317O

CINEMA, CERVEJARIAS
Vende-se um transformador bi-

monophase José Bento, Pinico ac-
ceito pela Light, para obter liga-
ção de lâmpada a arco, sem motor;
informações, com José, poiUciro,
Hotel «enry's. «Cattete, 196.

(3598 R

6:000$000
Para hypotheca de predio .bom;

trata-se com Raul á rua do Hospi-
cio n. 30, 3* sala, sobrado, não sc
admittindo intermediários.

Casa de pasto e botequim
Vende-se uma boa casa dc pas-

to e 'botequim, 'fazendo bom nego-
cio, em ponto superior, livre e
desembaraçada dc qualquer ônus, o
motivo da venda, é o dono ter que
se retirar, é ne.cocio Me oceasião;
trata-se á rua de S, Pedro, 261.
Com o sr. Albino. (3So6 R)

DR. RAUL ROCHA
Comnuinica aos seus amigos e

clientes que mudou seu consulto-

(as.9 R) 162
rio para a rua dc Setembro

(3436 J

S. GONÇALO
Vcnde-sc um excellente sitio,

Com 30.000 ms. quadrados, apro-
simadamente, com diversas arvo-
tts frutíferas e =000 pés de fru-
ta dc conde, promptos para trás-
plantar. Tem algumas plantações
c uma bonita casa prestes a aca-
oJr. Acceita-se offertas razoáveis.
Rua Nilo Peçanha, 34 A. S. Gon-
calo, bonde a porta da The Ru-
ra! Fluminense.

CLUB AMERICANO
DA

A TRANSOCEANICA
Fica á disposição d os srs. prestamistas do "CLUB

AMERICANO" a quata de 10 o|o sobre o valor das
InfcriDCÕes não sortea das no mez de março p. f.
•J^^vriiPT 

37 AGCEITAM.SE AOENTES.

NÃO COMPRE
Sem verificar os preços ca Casa

Encyclopedica, á rua Frei Ca-
neca ns. 7, 9 e ri. Grande sorti-
mento de moveis para casas de
familia e casas commerciaes,

compra, troca e vende bilhares,
cofres e machinas registradorns.

S 933

A CASA MUNIZ
Ouvidor 71. tem vago um supe-

rioi- escriptorio que aluga por
4o$ooo,

MOTORES ELECTRICOS
Vendem-se,

c dc 30 HP,
11. 166.

quasi novos, de 7 i|»
á rua Vasco da Gama

MOBÍLIAS

,0 Dr. Hildegardo de Noronha
I Communica aos seus clientes'que, de volta de Theresopolis, con-
. tinúam as consultas ás segundas,
' quartas e sextas-íeira», das 2 as

4 horas, á rua 7 <ie Setembro
11. 99, sobrado.

DR. RAUL SANTOS
Tratamento especial da blcnor-

rhngia. Operações em geral. Cons.:
avenida Passos n. 106, de t ás 3.

(A 3169)

Hospedaria Lua de Prata
Excellentcs commodos mobilados

a preços convidativos, rua io
Hospício n. 224: está sempre
aberta a tcf.la a hora. (43' J)~PÕrDE"ARROZ 

HAYÁT
O mais fino, o mais perfumado,

o mais adhcrente c o mais puro.
Caixa. 2$5oo. A' venda em iodas
as perfumaria» e no depositário; Ca
sa "A Noiva", rua Uodri.no
va n. 36.

CHARLES BOHAT! A
EXofespicio, 238 e 26S

.- „ -,. -v> *.•?.?*.*?.

i.t
:.t:.:«
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8
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yi.:«
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OURO 2$050 A GRAMMA
PLATINA A io$ooo

prata, brilhantes. Cautelas do
M. do Socorro, c dentes de denta-
duras usadas compram-se a rua
do Rosário 155, 1" andar. Ofíici-
na dc Ourives. (J 2078)

A guerra contra a guerra
Cura da gonorrluia com as Pi«-

GRAFOLOGO

Vende-se uma de sala de .an-1
tar, unia de sala de visitas.e dois
dormitórios com pouco uso e em
perfeito estado. E' negocio de
oceasião. Para ver e tratar na
rua Francisco Muratori 54, de 1
ás 2 011 das 17 ás 19 horas.

(J 276a)

RUA SACHET
RIO DE JANEIRO 

AOS DENTISTAS
?>'a casa Hcrmanny encontra-se

» maravilhosa pasta analgésica
SANADEXTINA, de cffeito rapi-
do c seguro 110 tratamento -da sen-
siUlidade e da hyperesthesia da
etntina.

SAKADENTINA compõe-se de
cauliecidos analgésicos e antise-
Pticos, não contendo traços, sc-
qu.r, de ácido arsenioso. Não pre-
jnjica a integridade funccional da
Polpa dentaria; não escurece a
Qcntina "em a torna friavel, Seu
valor tlierapeutico é attestado poreininentea profissionaes, dentre os
5««s o dr. Saul Lintz, cirurgião-
dentista na capital de S. Paulo,
e, autor dos "Klcmcntos de Phy-
siologia da Boca". 695 J

Doenças da pelle e venereas
—Physiolherapia

•X J. J. Vieira Filho, funda-
dw e director do Instituto Dermo-
fterapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle' sypiiiliticas. Applicação Üos agen-
tts rli^sieo-naturae-, (electricidade,rnos X, raditmi, calor, etc.),, no
tratamento das moléstias chronicas* nervosas. Cons.: rua da Alfan-
^.i n. 1)5, das 2 às 4 horas.

XCÃSALUCAS AO PUBLICO
Cremos dc nosso dever prevenir os

consumidores que em virtude do cxi-
to alcançado pela nossa

_¦*___, _ar m\ ^___ *_________

^p PAPEL DE
O BOM FUMADOR tio fnfir mais fieaar outro

„_ ..GAMOS*01
de BRADNSTEIN írére» - P*MS

titiitiiitu i> tmn rim" ' <¦•
Itliili:» UliKli itillltiril

pura PAPEL ae CltiARROS
cm Heimai e Bobina»

for» üe Cunciirso
Loiutra» 1903 - T'""' m*

-_ _ Eio-Zaq
ciitvmnnRPS. Exilam em Iodas aa igbflçaria» o a »

Alttnclo! Oper»(-so de Machina» para a Detonação Ülcctrica de
V«rT»s Çarí»» de Explosivos. I

Diz-se o caracter da pessoa (pie
enviar sua letra com uSooo para
conte taçáo. Cartas a Argus.

R 3448

CALDEIRA A VAPOR
Precisa-se comprar uma cnldriri

a vapor em perfeito estado dc 2 a
4 cavnllos. Dirigir car'a com infor-
inações a Oscar Monteiro. Kua
Thcreza 11. 1513. Petropolir,.

(R =149)
lulas da fonnnía do <lr. aanios
Marques. Deposito: avenida P.is-
SOS II. .".í. . 

ílaiii-iiíiiiil
Alttnclo! Operação de Machina» para a Detonação Ülcctrica de...... s "^ VarTis Car»»» de Explosivos.

As Machinas Para Explosões
it(HP

PARA APAGAR
BOKRÕES DE TINTA

e
ERROS DE ESCRIPTA

usem a, "AGRAFINA", de applica-
ção fácil e resultado instantâneo.
Não mancha o papel e i mais ba-
rato do t|ite as Éurekas. Preço:
caixa, 2$ooo; pelo Correio, 2$joo.
Bons descontos aos revendedores.
MURCE & C—ALFÂNDEGA 197
'Precisamos de agentes. S1128

APOSENTOS
Confortáveis, mobilados ou não,

optima pen3ão, banhos, preços mo-
dicos, alugam-se a casaes distmetos
ou senhoras, rua Carvalho Montei-
ro 53, Cattcte. (S 2242)

GRAVIDEZ
Enjôos consecutivos, moléstias do

estômago, torneiras, enjôos de mar,
cura radical e rápida com o DI-
GESTOL, Preço. 3S000. Deposito
ueral': avenida Passos 106.J. D.
tantos & 'C. R 360S

Médium clarividente
Hstá entre nós de volta de sua lon-

«a excursão pelo interior o EXTRA-
ORDINÁRIO MÉDIUM CLARlVl-
DIÍNTK. que¦ conseguiu dar ao mun-
do scicnlificu lições do mais alto va-
l.ir. resolvendo com admirável táctil
dade os mais Importantes problemas,
uptadamente, a cura da EMIIRIA-
GliliZ, sem emprego dc drogas, amor,
jogo, dominação, etc., etc, IN ST AL-
L\no a1 rua miüüijl fernan.
t.Es ,_.. — MEYER — Attende rem
nenhuma remuheriiçlo ás SlvGUN-
iDAS, QUARTAS e SEXTAS-FRI-
RAS. 'R 366t

tem apparcciuo » .ênda por preço»
inàis vantajosos, numerosas . imi«M°"

S^4.tSs,Sel%pSVÍ;
SSo 5«?S. oStr-outra

lâmpada0 d? filamento ile metal,
for .isso,. «««vttL^wSt

ile metal,
desejar uma

P?"<"' *' -i!3 ÍStfi tdoda garantia
.uracon<s.atandoCaSfnte;"0s--apparc.hosi|a
«onomla real. da. .lampacfa que

^ZhTAS-st^^ZJll

O melhor fortificante

1111

SUOR FÉTIDO
J°.s. Pés o dos sovacos, catinga,
•rieiras, comichões, etc, desappa-
receni rapidamente com o uso do

.uorol". Preço, 2S, pelo Correio,2;,5ot). Não se acceitam scllos nem"stampilhas. Vende-se em todas as
orosarias. perfumarias, pharmacias'.rua Uruguayana n. 66, Peres-

& Filhos, e Avenida PassosttelU
"• 106. Em Nicthcroy, Drogaria
jwrcellos. Em Campos, Pharmacia
"checo. (A 317-)

' WJs complicações; Curo radical por
Çk\;i:,5sos seguros e . rápidos. Dr.
fCAO A3REU. Uas 8 ás 11 e das 13"» 'ii noras; 04, .ua de ts. Pedro, 64. »

Regenera o siingue, toni-
nifien os nervos e recons-
tituc o orsnnlsino.

Cura a neuriistlienia o a
prisão ile ventre.
Preço 3.$500

DEPOSITO GERAL

Rodrigues dos Santos & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto

n. 99 — RIO

PÍLULAS DE Abreu
Sobrinho

CURAM
Sezões-Maleitas,

Febres palustres,
Intermittentes,

Nevralgias.
Muito cuidnilo com as imitações e falsificações

Onicos depositários, Bragança Cid & C-R* do Hospício 9
ENGENHO DE GAFE' PHARMACIA

Vendem-se maclwnas completas
para beneficiar café constantes «e
moior horizontal francez de 7 W-
vallos, 2 dcscascadorcs, 2 ventila-
dores, 1 sunerior 'brunWor, eleva-
dores, transmissões com iodas as
polias, tudo e:n bom eSlado. Treçb
6 contos. Informa-se por carta a
I M. caixa do correio SS3. Rio.

(3C2S J

Accmcentarn a Efficiencia dos Explosivos
Per meio da explosão clectrica de varias cargas de explosivos

ao mesmo tempo, voará-Be a maior quantidade de material,
dimlnuira-se o numero necessário de explosivos e reduzira-se
consideravelmente o perigo de «ccidenteB nos trabalhadores e de
prejuízos para a propriedade.

As Maehlnira Du Pont para Explosões sao muito necessárias
nas explosões electricos. A olngileza do seu desenho, a sua
firmeza, operação perfeita e facilidade para o seu transporte tem
feito que estas machinas para explosão sejam tào populares nas
ianteira», nos trabalhos mineiros e nas construcções em geral

A sua capaeldade 6 desde uma até 160 cápsulas de cobre para
cada explosão electrlca e fabrlcam-se em cinco tamanhos

Para augmentar a cfficienca dos explosivos, reduzir a despezas
«Testes e a da mão de obra e diminuir o perigo de accidentes,
devem uiar-se as Machinas Du Pont para Explosões

Para «aber o» prece* o dacripcJo e a capacidade do cada
tamanho, escreva-sc bo;

t Ldu Pont de Nemours Sc Co. Ditattia
Oa Fabricantes Mala Grandes

do Mundo em Exploolvoa.

especialista das vias urinarins; fi o umeo
nhcciilo, como Inffallvel na cura da IMP
OUER PERÍODO. Para que mais raptda seia
addicionol-as ,-t um cálice de VIWHO. TÔNICO,
court, Um üos mais poderosos reconstituintes do

formula tio
Dr. Carlos
Uettenconrt,

preparado até hoje reco-
OTENCIA EM QUAL-

cura. é preciso
do Dr. Beirai-

organismo hu-
mano Preço. ioS?„0. Deposita rio: DROGARIA BERRINI — íí,
RUA DO HOSPÍCIO — 18.

Vende-se no melhor ponto, da
rua Desembargador Izidro (Fabri-
ca dar. Chitas) dois magníficos lo-
tes de terrenos. Trata-se na rua
Uucnos Aires n. i-l-l. sobrado.

(2821 J

Vende-se quatro usados de di-
versos fabricantes. estrangeiros
de 100S000 para cima: á rua Ca-
merino n. 104. (S 2.67)

Irmã Trindade
Chegada de fora, descobre qual-

luer segredo, faz desapparecer 03
atrazos e rivalidades da vida. Offe-
recc seus trabalhos poderosos á rua
S. Januário n. 7, sobrado. (M 3210)

GUERRA TANTA GUERRA
Até que por fim chego a matat

a hlehorrhajia com a foi mui» do dr.
Santos Marques. Deposito: Avenl-
da Passos 55, preço 6$, c pelo
Correio, 8$ooo. S 2764

No»» Yorlt
Cw Matrls Witalniton, Del., E. U. A.

gMtMn.itploa»

Vende-se nova, oerleitamcnte
montada, preço módico. Roberto
Ferreira, i° dc Março, 15-, so-
brado. (3633 J

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chiai Floriano Peixoto

117, sob.n, B us

MACHINA DE ESCREVER"ADLER"
Em bom estado, ioo$ooo. Av.

R Branco, Bazar Felicíssimo —
Nictheroy^ (R 3476

UM CASAMENTO
Um moço viuvo, bastante edu-

cado e intelligente, de boa apre-
sentação. achando-sc sem colloca-
ção, deseja casar-se com unia
moça dc cdade ou viuva que tenha
fortuna ou rendimentos siifíiçiçn-
tes para viverem; negocio sério,
nüem estiver em condições deiNe
cartas na caixa desta folha, a
Octavio Costa.. S 353*

Pensão Mineira
ii

mm RgMàs»

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se um bem montado con-

sultorio, com installação electrica,
etc, durante algumas horas^ por
dia, ou parte do mesmo, á Aveni-
da Central, 90, i* andar. (2267

Gabinete dentário, na rua Ma-
rechal Floriano Peixoto n. 154,
sobrado, aluga-se, 3 dias na sema-
na. Trata-se no mesmo. (3421 J

15, AVENIDA CEXTRAL,
— SOBRADO —

Dispõe de confortáveis
salas e quartos elegante*
mente mobilados para fa»
milias e cavalheiros de tra-
taniento.

Optimcs banheiros. Ex-
cellente cozinha. Almoço
ou jantar 1$500. — 10 car-
toes 13$. Diária, 5S e 6$000.

(S 3543)

U1

ESPLENDIDOS COMMODOS
Alugam-se esplendidos aposentos

em casa nova e com todo o confor*
to á rua do Ríachuelo n. 21.

(3622 J

4:000$000
Vende-se na rua Larga uma ca-

sa, de atacados e varejo, gênero
tpie dá bastante resultado, com li-
cenças pagas. Trata-se na rua
Acre, 94, armazem. (S 3785I

OURO E PLATINA
Prata, brilhantes, jóias usadas,

cautelas dc penhores de jóias ç
mercadorias, quem melhor paga é
a casa da rua Buenos Aires 21ÍÍ,
antiga do Hospício, officina dc
ourives e lapidação de pedras,

(J .t-lSS

ANTIGAS MARCAS CHAVE e PORTO e outras
marcas, são encontradas no deposito Geral
A' RUA DOS OURIVES n. 92, qualquer quanti-
dade; e em todos os depósitos de calçados.(R2866

$mJs&mmBBmxamabmBàkmmtàiBaBwm
COMPRA-SE OURO

platina, dentes, jóias usadas com
ou sem pedras dc qualquer valor,
cautelas du Monte de Soccorro,
paga-se muito melhor que em
qualquer outra parte. Avenida Rio
llranco n. 105 tCasa de Cam-
bio). (R 13>4

PIANO FRANCEZ
Boa compra de oceasião por pre-

ço reduzido. Travessa Sorocaba.
4.. (2810 J

CASA
Deseja-se comprar uma nova de

12:000? á 14:000$, editicada em
centro de terreno, tendo duas sa-
Ias, tres qunrtos. cozinha, banhei-
ro com banheiras esmaltadas, \V.
C, etc, porões habftavcis na
rua Conde Bomfim ou trans-
versaes. • Quem tiver nas referi-
das condições, dirija-se á rua Pc-
reira Nunes n. 163, a J. S. L.

<36o6 J)

COOPERATIVA ESPERANÇA
CMJBS DE JÓIAS E OUTROS ARTIGOS COM 6 SORTEIOS

POR CADA PRESTAÇÃO
Peçnm prospectos e cntnlogos (Ilustrados 11 Ricardo Au-

gnsto Uinto. — Acccitam-se agentes na capital e 110 interior,
RUA DOS ANDRADAS n. 70,—T clephono 5039, Norte.

— KIO DE JANBIRO —

Mme. Vaguimar Lanzony
Cartomante somnambnla — Vi-

dente e prophetica, deita cartas e
!c pelas linhas das mãos; note o
publico que esta somnambula tra-
balha desde 1881 nas sciencias
oceultas, possuindo diversas me-
diumr.ida_es; di cjnsultas todos
os dias, uas 9 da manhã as 8 da
noite á rua Felippe Camarão n.
95, Maracanã. (R W

DOR NOS RINS
tonteiras, indígestões, hemorrhoi-
des, prisão dc ventre, dór de ca-
beca fígado c estômago; cura ra-
dical com o CHA' DE SAUDE.
Em todas as pharmacias c droga-
rias; deposito; avenida Passe
n. 106. Pacote, 2?3oo; pelo Cor-
reio, 3S000. Deposilo. avenida
Passos n 106. — J. Sur.' s s, C.

/rVíi ir,. ¦Ls- (A 3168.

CINEMA
Vende-se completo,

utensílios. Oliveira,
bléa. it. ?5.

ou moveis e
rua Assem-

(J 5180

CAFÉ'
Compra-se um bom café. que dô

boa renda, informa-se, na rua Vis-
conde Inhaúma, 82, moderno.

o 3494

MME. EMÍLIE
Massagem electrica do rosto e

eslhetica do corpo. Tratamento
por mez, a domicilio, conforme o
ajuste. Rua do Cattete n. 274-
Hotel Victoria, telephone 1.768.

3437 J

POMADA MILAGROSA RIBEIRO
dc J. Cf Ribeiro

Analvsrla e privilegiada com cana patente n. 7.?í6, para a
cura rápida e radical drs hi-niorrlioidas, antrazes, tumores, feridas,
ulceras dc uno caracter, erysipcllas c das inílammaçocs tni geral,
agindo de modo semiro como poderoso prophylatico das gtngr.enas;
Vende-se nas drogarias Granado, J . M. Pach..-co, Giffoni é> C,
Araújo Freitas e rm Nictheroy. Deposito: drogaria A. J. P. de
Earcellos. Em Iodas as pharmacias. Preço, 3ÍJ00. (P. 405

DENTES - DENTADURAS
Compra-sc qualquer traballio

velho c j'i servido, da boca. Bons
preços. Assembléa n. 16, loja de
louça,

PENSÃO

H0MÍE0PATH1A
Vende-se uma Pharmacia em

um dos bons arrabaldes desta :'ca-
picai, fazendo muito bom negoc:o,
com accoinmodaçües para iamilia,
Cartão á C. C. O, na redacção
desla folha. (R 3484

I-, ; l"

pensão para fora. comidas finas e
variaüas, .enipi:..•..'....¦.
nho fresco derreti Io, -
ia. A' rua Dr. Pessi
u. 3, Esta:io dc Sá.

com taru.-,
ue Barros !

S 3-'-9 I

PENSÃO JARINA
Bons commodos para famílias

cavalhe
u. 1ÚJ,

— Silveira Martins
S 3249
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CORRETO DA MANHÃ — Quinta-feira, 20 do Abril Ao 1017
.
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fc0Mfct££4>^^
ODEC ]\T Companhia Cinematographica Brasileira

A primeira da Amerioa do Snl
O PALADINO DA ARTE PURA•*ra*rowíw^^

A GRANDIOSIDADE do nosso programma está no MÉRITO, em si, do majestoso ^film que apresentamos c, mais ainda,
na CONSAGRAÇÃO recebida por uma dúzia de milhares de peissôas

v
tl«WK!{W«J,;.!,.,Vi», $'.vi'.-,!.,i!1,.-1','i.>iVi,tVi'i,iw.!>,.w.vri.-i-.-i. *"•-'¦¦• 'jsrrSm—-rr-.i + mjymtntjrkf-*

SEGUNDA-FEIRA — NOVOS TfftlUlilPHOS
com 8 frabnlhos que resumem em ai todo um eepeotaouto de MAGNIFICÊNCIA

J

& TJfiTV in Continua no apogno do suecesso, no zenith da mm LJ/^V |D
% kl\JÚãlá "" verdadeira Gloria, em apotheose de arte *"" OVy-JJLi

AO HEI!

I

I • Ce?»
(IÍlr-o, 1© torrl © Rll alfleri)

O film do maior dollóndezn, a obra do maior luxa, o romtuioo
do mnis ui*rudo quo tomos oxlii.bido

tinimi romanco : um encanto
Gomo oiiHcciiaçito : dn um luxo nunca visto

Como iiitorprotueiio : a da fnsclnadora

DI
cuja bellozn miigeslosa, serena, mapniflca o oxplondlda, nilo so compara
com ns de mulheres da ribàlta. A coiuIcshii dl Fiuibso - itttnlioo por-
louco á mais pura nobreza íti.llniii, o posou por patriotismo, doando
os seua boiiornrloH ilo 10.01)0 llniB á Cruz vermelha do sua Pátria.

Alem do centenas do loilotle'8 de luxo, (rajadas por djezoiMS do
miilbei-OH bonltiiH, ha a salientar 15 TOILtíTTES de
LUXO usadas pela seduetora protagonista, o devidas ú tesoura mara- @\
vllhosado (íondullchor, o celebro director do magazine do modas — La, )d
VILLK DIS LYUN, de Nápoles. ^

Grnndcs orchosl.rns sob adlreoeilo do maestro Luiz Porrono >c
AVISO - Ftineciuiiuin os dois salões âTtcrnadameiite @

Horário : ?}& fwáh; ~ 2,2° í Vl° "5 b'--0-20-7-10 f
Suíno Ií — 1/.0 — 3 h. — 4,20 — 5,40 — 7 h. - 8,20 o O/iO , <S>

•-aCaaW - —W Vaaaa,' -J-NS aja» aéCaaWi
Um ronianoe do niiiiir^iini, om que lia a dnllci*

doza intixiiiiii do i'iiii'ilii ; em t|tic sobrosiiho
o trabalho dórosa sTonnsTinxri,

a dotisa pnlli.la, a rosa branca, a outholia qÜO sq nodôti
no mui» ligeiro (neto, o qua vae duítuinbrnr com a bii.i

Graça e seu trabalho
Adaptação do celebro romance do snffnmonto do

Eíde-sur ¦Wells

Éoiimo novidade IJI.TIU-SHNSACIONAL!

A FOX FILM COMEDY !*.
Dinu comediu da FOX FILM (HlltPOHATION.

u L\ COMUiU \ quo fnz a f-raude
fabriou NORTE AM1SKICANA

Dois actos magnillcos, em que ba uraçti,
luas i^i-iiçii capou riu.Oii,

muita ['t-.toii e um verdadeiro deslumbra-
mento de eiiHceouciío

Fü.V I 1LM E»l COMEDIA farA o gruudo
suecesso do dia !

i

«^?^??????????i>^^^

»»»»»»»»»»»»»»»»»<>»»»»t»»»»»»»<^^<?»»»»»»»»»»»»»»»»,»»»»»»

H -• m H^n wri. H«stfiti3 Mw. £»tm]iL
Rua da Carioca n. 60 o 03 Propriotnrio 1YI. Pinto Teiephone 0. 1937

j-^QJ t_S " Art*stico o sensacional programma novo - |**w| ^^.1
^ Apresentação da notável o iuebriadora

artista.

Ali FA1ME
/-fyVTTyTVTVfVfTVVTyVVTTTvTTTVVVVVTVyVVVTyTVytVVVfV-TT**

IVa prodigiosa poça dramática do emi.
nonte romancista e literato

Paul E3org;et

O DISGIPULOl
h actos vividos em meio da mais flua sociedadeEstudo scier. tf.co sobre a applicaç&o da philosophia moderna ti humanidade, que contem as mais extranhas asentenças relativas as novas doutrinas sociaes. 0 thema que 6 complexo e violento, analvsa através de Xscenas impetuosamente dramáticas, os males ou o bem provável que podem advir destas theorias <?Lmíim o um drama moderno que interessa ao povo culto e ás classes em geral, de fácil comprehensao e de maravilhosa enscenação. H

No mesmo programma Fox-Film apresenta o musculoso e joven actor

JORGE WALSH
0 grande heroe da celebre « BRUTALIDADE» na interessante cvigorosa peca critico-humoristica

OMSMSS-MMtetWtlMCO* iE^fH»i»i!ffi^^

]V_T ES 131A13 O Ft
5 partes soberbas como só a FOX-FILM sabe editar

Como oxtra na inatinóe —0 delicado drama em taes partes daUniversal-Film
A^aVIA3 UNIDAS

*0 N. B.—Este programma será éxhibido hoje e amanhã somente. Sabbado e
j5> e domingo será projectada novamente a primeira serie do FIACRE N. 13.

SEGUNDA-FEIRA—-Duas peças notáveis—Continuação do romance
popular de Xavier de Montepio O FIACRE N. 13 SEGUNDA SERIE,sob o titulo «João Quinta Feira» 5 partes.

E mais a melhor fita da Fox deste anno Ladrão de Amor, 5 actos

I
«0 QUINTA-FEIRA—Inicio do granflioso cine-romance americano

O ENIGMA DA CASCARA
ou GARRA DE FERRO

O maior snccoiso dos íllxn em serieis !...'
!<> t»rimeiro Episódio — O MANETÃ ou Garra de Ferro.
|J> Segundo Episódio - PAK E FILHA 2 partes cada um. 3727H Qttern £ 0 raascara risonho ? |

í^s^ÈBs^stmmmmwMMM^wM^WM^mmmÊÊmwsmwmwnTTirtTiTir—-~—-—m~ m "T i r-T-T-^wiiMnr-n-*Mwní-g-ii-**--»*---¦¦¦¦ ¦¦! ii

yiill^AVEN DA Primeiro exbi- H,
bidor dos ceie- fflbres ndlrnsii
Paritmuunt-

D'Luxi

Uma artista genial! Um programma magistral!

5
í gloriosa, a eminente, » celebre actriz iyn«-

kec», expoente mnxinio do palco ti
da léla americanos, em

PlWII^*-J*tJ*^'Vli*4'»-*-/t»**»*fT

Cinco mil dollars pelo teu corpo!»
Vendi-me, amor, para te salvar j»

i
I1

Senancionnl film
em «erie»

NOS
CJIKTEíIi^C^VS

Uma tràtrédíâ de paixão e de sacrifício. l|"
Utnco netos arrebãtádores, em qno a grande m

. r/...... ,.... 
(1S suas ;^

!?.
V1"51

I PATHE'

IE)E3L
F.stréa no dia 3 de 3 ?»;

Maio 1 Sfi
DIBAS SERIES

creadora de ' Zazá"excedeu
anteriores creações

Uma primorosa exhibição do nú, mas o
nú que deslumbra,

porque é o nú de pura arte

HOJE 1-0 MAIS BELLO "FILM" DO ANNO - HOJE!
X seguir: BIILITO I ou «Martha das Terras Baixas». <$

Vencer sempre, vencer com o mellior sempre
ots a divisa do AVENIDA !

««•«••eoet-.8»«a«r090o«oe
,.., Afíinoia !>ei-:il dt»s "filins" l^.it-atitttimt-U Luxo-S. José 17 — Telcnhiiii.. nfYrcTTr <í

Segonda-fcira — "A -M.ASCaVKA VEBuMELTIA" _ Segunda-fcli-a _ "A MASCARA VI.T.M!.i>lIA"~~ "~~ Empresa 
J. Cruz' Ju-

nior—Flua tia Carioca
ns. 49 o õ 1

?tinilu-lciia — A MAS

Cinema
Segunda-feira — "A MASCARA VERMELHA"

CJ» X3arosx--aijaa.jaasía taensacional ! - E o .t~th
EVi grande ticlnnlidado que offerecémos neste programma: A GUERRA !—Mase a Guerra de \ erdade, com mill.nres tle soldados !

Xodós os corações vão"viJorãr ~aiite 
este episódio

guerra, esie romance admirável, este dramaan-obatador que se cbama
de

0
im 6aoto.--Um gt-antle romance de sensiicfni

, 
¦C°irb.ate5rr 

il'd0ÍrS"f'ha''eS 
d° S°ldndnS "" GyerCÍt°S ÍtalÍannS ^^"'P^^nte m este fllm patriotico.pelo generalissimo Cadorna \

-¦" •l,v-1 ¦'•• »avo?y« v- — "•¦Mj-iipmiHos — ..vTiiaitaaA vavosvrc v„ — wiioj-uimnsos

yM,MM< 
Brevemente - FERNANDA - LEDA GYS^SARTOU - Brevemente - FERNANDA - LEDA G YS-v7sÃRDOU JSgH

«Ema
i

I
I
i

3 FORNECIDO F»ELA AGEI^cia OERAU.
C^.I^TÍS]Vl^^TrOC>KA3Ra^IC^

(i^onvrxnsj-^aViKriDo s23ib4f£r»i-tE!)

W UM FORTE ROMANCE PSYCHOLOGICO - HOJE1 
1""™A°Tfe »^^g**a^iir

M^IL

\: *"' *^*^|^S^;?'^> ''" ,_r

UiVgA PODEROSA CREAÇÃO DeIiRTI
«Ia fée aux eheveux d'or», interpretando com rétíuin-tada arte a parte protagonista de

5 astffls, de

£9
(D
<

3

l

o mais subtil psychologo da aímn
feminina

ABRINDO 0 PROGRAMMA : AStíUMPTOS NACIONAES - a chegadado embaixador dei Benedioto XV, as cosiühas econômicas, a commemo-ração patriótica de liradiutesno CollègioLuso-Brasileiro de Petropolis:
apresentaâos pelo

© © SEGDNDA-FEIRA - 2- SERIE DO GRANDE SUCCESSO © fl
Apezar do grande suecesso deste film, cada serie será apenas mantida tres dias

no programma : Segunda, Terça e Quarta-feira de cada semana

noaavs -a-sao vaai - vawvhtoj - ^u^g : noaws-a-sao v<hi - val^ii^li^^
KMBMfcttStBttí i

É
Romance ^^....t*^^ 2

I prólogo © ^^^^^^^^^, >
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